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บทที ่1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ภาษาไทย เป็นภาษาประจ าชาติท่ีแสดงให้เห็นความเป็นเอกราชและวฒันธรรมของชาติ            

ท่ีสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น กล่าวคือภาษาไทยเป็นส่ือท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ                   

ด้านวฒันธรรม ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทศัน์ และสุนทรียภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ภูมิปัญญา            

ทางภาษาท่ีไดมี้การบนัทึกไวใ้นรูปแบบของวรรณคดีและวรรณกรรม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการสนบัสนุน

ให้เห็นว่าภาษาไทยมีความส าคญั ดงันั้นภาษาไทยจึงเป็นสมบติัของชาติท่ีควรค่าแก่การเรียนรู้ 

อนุรักษแ์ละสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 

ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะท่ีต้องมีการฝึกฝนให้มีความเช่ียวชาญเพื่อการส่ือสารและ           

การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง ทกัษะท่ีส าคญัได้แก่ การอ่าน                 

การเขียน การฟัง การดู การพูด นอกจากทกัษะดงักล่าวแล้วยงัต้องศึกษาหลักการใช้ภาษาไทย 

วรรณคดีและวรรณกรรม ซ่ึงหากได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธี ก็จะสามารถน าไปใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาษาไทยมีความส าคญั ควรค่าแก่การเรียนรู้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเร่ือง

วรรณคดีและวรรณกรรม จดัวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญั เน่ืองจากภาษาวรรณคดีเป็นภาษาท่ีมีศิลปะให้คุณค่า

ในด้านอารมณ์ ท าให้กระทบฝังใจผูอ่้านหรือผูฟั้ง และเป็นภาษาท่ีกวีผูแ้ต่งไดค้ดัสรรมาอย่างประณีต 

ดงัท่ี ชตัสุณี สินธุสิงห์ (2532 : 65) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าความงามของวรรณคดีไวว้า่ 

วรรณคดีเป็นส่ิงท่ีน าความงาม และความละเอียดอ่อนมาสู่ชีวิตและจิตใจ มิใช่ว่า

วรรณคดีสร้างโลกแห่งความฝันให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการหนีจากชีวิต แต่วรรณคดีช่วยให้เรามองเห็น

ความงามและความประณีตท่ีแฝงอยู่ในส่ิงทั้งหลายในชีวิต วรรณคดีท่ีเป็นวรรณศิลป์สามารถ

ยกระดบัจิตใจเราใหสู้งข้ึน ดว้ยเหตุน้ีเราจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาวรรณคดีในฐานะท่ีเป็นศิลป์  

การศึกษาวรรณคดีในดา้นวรรณศิลป์ คือ การศึกษาเก่ียวกบัความงดงามของถอ้ยค าท่ีกวี          

คดัสรรน ามาร้อยเรียงในงานประพนัธ์ จะเห็นไดว้า่ในการเลือกสรรถอ้ยค านั้นกวีผูแ้ต่งตอ้งสรรหา

ถอ้ยค าท่ีท าใหเ้กิดสุนทรียภาพ สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตวัละครท่ีมีวสิัยมนุษย ์

ปุถุชนทัว่ไป ซ่ึงก็ไม่อาจหลีกเล่ียงเร่ืองราวของกิเลสตณัหาไปได ้ดงัท่ี ร่ืนฤทยั สัจจพนัธ์ (2523 : 3) 

1 



2 

 

 

ไดก้ล่าวไวว้า่ “วรรณคดีให้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีกวถ่ีายทอดไวอ้ยา่งตั้งใจและไม่ตั้งใจ นอกจากน้ี

ยงัใหข้อ้คิดอนัเป็นประโยชน์ใหห้ย ัง่เห็นแก่นแทข้องชีวิต เขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์และยงัเป็นกระจกเงา

บานใหญ่สะทอ้นภาพสังคมแต่ละยุค แต่ละสมยัอีกดว้ย”  ดงันั้น การศึกษาวรรณคดีจึงเปรียบเสมือนการ

เรียนรู้เร่ืองราววิถีชีวิตของมนุษย ์วฒันธรรมประเพณี ความเช่ือ ค่านิยมในอดีต นอกจากนั้นยงัสามารถ

น าขอ้คิดคติสอนใจท่ีได้รับจากวรรณคดีเร่ืองนั้นๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั เพื่อเป็นประโยชน์              

ในการด าเนินชีวิต ซ่ึงถือวา่เป็นประสบการณ์ทางออ้มท่ีไดรั้บจากการศึกษาวรรณคดีเร่ืองนั้นๆ อีกดว้ย  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการศึกษาวรรณคดีนอกจากไดรั้บอรรถรส ความงดงาม

ทางภาษา คุณค่าดา้นต่างๆแลว้ ยงัเป็นการยกระดบัจิตใจให้สูงข้ึน เกิดศีลธรรมประจ าใจ รู้ส่ิงใดผิด

หรือถูก ดงันั้น สังคมจึงใหค้วามส าคญักบัวรรณคดีมาตั้งแต่โบราณ และเม่ือมีระบบการศึกษาก็ไดมี้

การก าหนดวิชาวรรณคดีไวใ้นหลักสูตรวิชาภาษาไทยทุกระดับตั้ งแต่ระดับชั้ นประถมศึกษา 

มธัยมศึกษาและระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้

ก าหนดเน้ือหาของการศึกษาวรรณกรรมและวรรณคดีไวว้่า วิเคราะห์วรรณคดีวรรณกรรมเพื่อหา

ขอ้มูล แนวความคิดคุณค่าของงานประพนัธ์และเพื่อความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท าความเขา้ใจ

บทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึก

นึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เร่ืองราวของสังคมในอดีตและความงามของภาษาเพื่อให้

เกิดความซาบซ้ึงและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีไดส้ั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั โดยก าหนดไวใ้นสาระ

ท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ซ่ึงก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผูเ้รียนไวว้่าผูเ้รียนตอ้งเขา้ใจและ     

แสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจริง                

(ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551 : 2)  

ถึงแมว้่าหลกัสูตรตั้งแต่อดีตจนถึงหลกัสูตรปัจจุบนัจะให้ความส าคญักบัการสอนวรรณคดี  

แต่สภาพการเรียนการสอนวรรณคดีก็ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ยงัคงประสบปัญหาใน

หลายๆ ดา้น เช่น ปัญหาจากหลกัสูตร ปัญหาจากครูผูส้อน ปัญหาจากตวันกัเรียนเอง หรือปัญหาจาก

เน้ือหาวรรณคดีเร่ืองนั้นๆ  ซ่ึงปัญหาดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี ในดา้นหลกัสูตร มีการก าหนด

จุดมุ่งหมายไวก้วา้งเกินไป ท าให้ครูไม่สามารถท าความเขา้ใจไดจึ้งจดัการเรียนการสอนไม่บรรลุ

เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ส่วนปัญหาต่อมาเกิดจากครูผูส้อนเอง เช่น ครูไม่มีใจรักวรรณคดี ไม่เห็นคุณค่า

หรือมีความรู้ไม่เพียงพอ ท าใหไ้ม่ทราบวา่ควรจะเนน้จุดใด หรือจะสอนใหผู้เ้รียนซาบซ้ึงไดอ้ยา่งไร   
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และจะส่งผลต่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือการเลื อกวิ ธีสอนท่ี เหมาะสมกับผู ้ เรี ยน                                             

(ศรีวิไล ดอกจนัทร์, 2529 : 34)  นอกจากน้ี ยุพร แสงทกัษิณ (2537 : 101) และ ยุรฉตัร บุญสนิท (2544 : 57) 

ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการเรียนการสอนวรรณคดี สรุปได้ว่า ครูผูส้อนไม่เข้าใจ

ความหมายและความส าคญัของวรรณคดี จึงไม่สามารถสอนให้นกัเรียนเกิดความรักในวรรณคดีได ้

และพบวา่ครูภาษาไทยอ่านหนงัสือนอ้ยมาก ไม่อ่านวรรณคดีฉบบัสมบูรณ์ จะอ่านเพียงเร่ืองยอ่หรือ

ตอนท่ีใชส้อนเท่านั้น จึงส่งผลใหค้รูขาดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวรรณคดี ส่วนปัญหาท่ีเกิดจาก

ตวัผูเ้รียน ร่ืนฤทยั สัจจพนัธ์ุ (2540 : 197) ได้กล่าวไวว้่า อุปสรรคส าคญัของการเรียนรู้วรรณคดี                    

ท่ีเกิดจากผูอ่้านหรือตวันกัเรียน ก็คือเร่ืองของภาษา ทั้งท่ีเป็นศพัท์เฉพาะ ภาษาพน้สมยั ภาษาถ่ิน 

ภาษาต่างประเทศ และภาษาวรรณคดี  ซ่ึงสาเหตุดงักล่าวน้ีก็จะส่งผลต่อผูเ้รียนท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย 

ขาดความสนใจ ไม่สามารถเขา้ถึงความไพเราะของถอ้ยค าท่ีปรากฏในวรรณคดีเร่ืองนั้นได ้ หรือเรียน

เพียงเพื่อน าไปสอบเม่ือเสร็จส้ินการสอบก็ลืมเลือนไม่สามารถน าความรู้หรือขอ้คิดท่ีไดจ้ากวรรณคดี

ไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้(แมน้มาศ ชวลิต, 2537 : 97-98) 

การท่ีนกัเรียนขาดความสนใจในการเรียนวรรณคดีส่งผลให้เกิดปัญหาในดา้นผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยตามมา กล่าวคือ เม่ือพิจารณาผลการสอบวิชาภาษาไทยจากการสอบ                           

O – NET ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  รายวิชาภาษาไทย สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

ในระดับโรงเรียนและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2558 ท่ีจัดสอบโดยสถาบันทดสอบ                    

ทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) มีผลการสอบดงัน้ี  

ตารางท่ี 1 ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ O – NET ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 รายวชิาภาษาไทย   

                 สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระดบัโรงเรียนและระดบัประเทศ ปีการศึกษา 2556 - 2558 

สำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 

ระดบัโรงเรียน ระดบัประเทศ ระดบัโรงเรียน ระดบัประเทศ ระดบัโรงเรียน ระดบัประเทศ 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

สาระท่ี 5 

วรรณคดีและวรรณกรรม 44.13 19.60 34.94 20.64 34.69 17.15 31.63 16.67 58.24 20.25 42.27 21.32 

ท่ีมา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ค่ำสถิติพื้นฐำนผลกำรทดสอบ O – NET ระดับช้ัน

มัธยมศึกษำปีที่ 3 รำยวิชำภำษำไทย จ ำแนกตำมสำระกำรเรียนรู้ ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2558. เขา้ถึงเม่ือ 3 พฤศจิกายน 

2559. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.onetresult.niets.or.th  
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 จากตารางท่ี 1 พบว่าสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ในระดับประเทศนักเรียน                       

ท าคะแนนเฉล่ียในปีการศึกษา 2556-2558 ต ่ากว่าเกณฑ์การผ่านคร่ึง คือ ร้อยละ 50 ส่วนในระดับ

โรงเรียนนกัเรียนท าคะแนนในปีการศึกษา 2556 ไดค้่าเฉล่ียร้อยละ 44.13 และปีการศึกษา 2557 ได้

ค่าเฉล่ียร้อยละ 34.69 ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์การผ่านคร่ึง คือ ร้อยละ 50  ถึงแมใ้นปีการศึกษา 2558 นกัเรียน              

จะท าคะแนนไดค้่าเฉล่ียร้อยละ 58.24 ซ่ึงผ่านเกณฑ์การผ่านคร่ึง  คือ ร้อยละ 50 แต่ก็ยงัเป็นคะแนน              

ท่ีค่อนขา้งต ่า จึงกล่าวไดว้่านกัเรียนในช่วงระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีทกัษะการเรียนรู้วรรณคดี

และวรรณกรรมอยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งต ่า ซ่ึงเป็นผลมาจากปัญหาดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้  

นอกจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจยัยงัได้สัมภาษณ์ครูผูส้อนวิชาภาษาไทยระดับชั้ น

มธัยมศึกษาตอนตน้ (นนัทวรรณ หลา้แหล่ง, 2558 ; รัชนีพร  เสียงหวาน, 2558 ; อุษา คงถาวร, 2558 ; 

สุภาวดี ผลภาค, 2558 ; คนึงนิตย ์เกตุเอ่ียม, 2558) ผลปรากฏว่าครูทุกคนมีความเห็นตรงกนัว่าสาระท่ี 5 

วรรณคดีและวรรณกรรมเป็นสาระท่ีมีปัญหาในการเรียนการสอนมากท่ีสุด และจากการสอบถาม

พบว่ามีสาเหตุมาจากนักเรียนไม่เขา้ใจค าศพัท์ท่ีปรากฏในวรรณคดีท าให้เกิดความเบ่ือหน่าย เน้ือหา

วรรณคดีบางส่วนเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรมยากเกินท่ีนกัเรียนจะท าความเขา้ใจ นกัเรียนชอบให้ครู             

เล่าเร่ืองและวิเคราะห์ให้ฟังมากกว่าการแปลความหรือวิเคราะห์ดว้ยตนเอง และสาเหตุสุดทา้ยคือ

ครูผูส้อนขาดเทคนิควธีิสอนและส่ือการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ จากสาเหตุดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่

ปัญหาการสอนวรรณคดีนั้นเกิดจากสาเหตุใหญ่ 2  ประการ คือ ครูและนกัเรียน โดยเร่ิมตน้มาจาก

ตวัครูแลว้ส่งผลต่อความสนใจในการเรียนวรรณคดีของนกัเรียน  

ส าหรับแนวทางในการแกปั้ญหาการเรียนการสอนวรรณคดีให้มีประสิทธิภาพนั้นควรเร่ิมตน้

จากการท่ีครูส ารวจตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าวรรณคดีเร่ืองนั้นๆมากน้อยเพียงใด 

จากนั้นตอ้งคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมทั้งความรู้เก่ียวกบัวรรณคดีโดยตรงและความรู้ท่ีประกอบการสอน

วรรณคดี เช่น ความรู้ทางด้านสังคม วฒันธรรม ประเพณีและค่านิยมต่างๆท่ีปรากฏในเร่ือง และ                 

ท่ีส าคญั คือการเลือกวิธีสอนของครูท่ีจะท าให้นกัเรียนบรรลุจุดประสงคใ์นการเรียนวรรณคดี ซ่ึงก็มีวิธี

สอนหลายวิธีด้วยกัน เช่น การตั้ งค  าถาม การจัดการแข่งขัน หรือเล่นเกม เพื่อให้นักเรียนเกิด                        

ความกระตือรือร้นและเกิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ (ศรีวไิล ดอกจนัทร์, 2529 : 138) 

กิจกรรมท่ีจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสอนวรรณคดีมีหลายวิธี แต่จากการศึกษา             

ในเบ้ืองต้น พบว่า การใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวรรณคดีนั้นเป็นกิจกรรม                        
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ท่ีน่าสนใจ และไดรั้บความนิยมจากครูผูส้อนวิชาภาษาไทย เพราะการใชเ้กมจะท าให้ผูเ้รียนสนใจ               

ท่ีจะเรียนเน้ือหาวิชาท่ีครูจะสอนได้อย่างมาก กล่าวคือการจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้มีบทบาท                    

ไดแ้ข่งขนั ไดเ้ล่นเกม หรือไดแ้สดงออก จะท าให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยความเพลิดเพลิน ไดผ้ลมากกวา่

การฟังครูอธิบายเพียงอย่างเดียว (อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2550 : 74) นอกจากนั้นการใช้เกมเขา้มาจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน จะช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนและเกิดความคงทน              

ต่อส่ิงท่ีได้เรียนรู้มากข้ึน ดงัผลการวิจยัของ จุฑามาศ กนัต๊ิบ (2554 : 74) ท่ีได้ศึกษาการพฒันา

ความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า โดยใช้เทคนิคจิกซอว ์2 ร่วมกบัเกมการศึกษา 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองการเขียน

สะกดค าโดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์2 ร่วมกบัเกมการศึกษา หลงัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการเรียนรู้ อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .50 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประไพ สุวรรณสารคุณ (2553 : 105) ท่ีไดศึ้กษา            

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการเขียนสะกดค ายากของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมการศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการเขียน

สะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา สูงกวา่เกณฑ์

ร้อยละ 70 และความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกม

การศึกษาเร่ืองการเขียนสะกดค ายาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยระดับมาก ทั้ งในด้าน

บรรยากาศในการเรียนรู้ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ  ซ่ึงผลการวิจยั

ขา้งตน้ได้สอดคล้องกบั ศิริวรรณ เยียระยงค์ (2547 : 152) ท่ีได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดค ายากของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีไดรั้บ

การสอนโดยใชเ้กมการศึกษาและการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

สอนโดยใชเ้กมการศึกษาสูงกวา่นกัเรียนท่ีสอนตามคู่มือครู  

นอกจากการใชเ้กมในการสอนวรรณคดีแลว้ พบวา่ การน าภูมิปัญญาทางภาษามาใชร่้วมกบั

การสอนวรรณคดีก็มีความน่าสนใจ กล่าวคือ ภูมิปัญญาทางภาษาเป็นความรู้ทางภาษาท่ีใช้

ประโยชน์ในกิจกรรมทางสังคม เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ภาษาเป็นส่ือซ่ึงปรากฏให้เห็น            

ในแต่ละทอ้งถ่ิน เช่น วรรณกรรมทอ้งถ่ิน บทเพลง สุภาษิต ค าพงัเพย นิทาน บทร้องเล่น บทเห่กล่อม 

เป็นตน้ ประกอบกบัในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในตวัช้ีวดัและ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ระดบัประถมศึกษายงัไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัการใช้ภูมิปัญญาทางภาษา   
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เช่น เพลงพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้าน มาใช้ในการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ส่วนในระดับ

มธัยมศึกษาเนน้เร่ืองวรรณกรรมทอ้งถ่ิน วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา ประเพณี 

และพิธีกรรม ดงันั้นการน าภูมิปัญญาทางภาษา มาใช้ในการสอนวรรณคดีจึงมีความส าคัญและ

เหมาะสมอยา่งยิง่ส าหรับงานวิจยัน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชภู้มิปัญญาทางภาษาประเภทเพลงพื้นบา้น มาใช้

ร่วมกบักิจกรรมการเรียนการสอนวรรณคดี เพราะการใชเ้พลงพื้นบา้นเขา้มาช่วยในการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน เป็นส่ิงท่ีทา้ทายส าหรับครูผูส้อนอย่างมาก เพราะผูเ้รียนในปัจจุบนัน้ีมีทศันคติท่ี

ทนัสมยั ไม่ชอบอะไรท่ีเป็นวฒันธรรมไทยมากนกั ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีครูผูส้อนควรคิดหาวิธีในการ

น าเสนอเพลงพื้นบา้นให้นกัเรียนไดรู้้จกั ไดเ้กิดความซาบซ้ึง และมีทศันคติท่ีดีต่อศิลปวฒันธรรม

ของชาติ  ซ่ึงลกัษณะของเพลงพื้นบา้นมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการศึกษาและการพฒันา 

กล่าวคือเพลงพื้นบา้นเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและเป็นวิถีชีวิตของชาวบา้น (ไศล ดลอารมณ์ 

และคณะ, 2543 : 2) ดงันั้น เพลงพื้นบา้นจึงจดัเป็นส่วนหน่ึงของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสามารถส่ือสาร

เร่ืองราว และถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวกโดยไม่มีขอ้จ ากดัทางวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเร่ืองของการใช้ภาษา ถอ้ยค า รวมถึงส าเนียงอย่างชาวบา้น และอีกประการหน่ึง เพลงพื้นบา้นเป็น

การละเล่นท่ีให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซ่ึงเป็นชีวิตจิตใจของคนไทยท่ีรักความสนุกสนาน               

ทุกคนจึงไม่ปฏิเสธท่ีจะชมหรือร้องเล่น (ประสงค ์โสมรัตนานนท,์ 2543 : 55) 

ปราโมทย ์ไวยกูล (2540 : 23) กล่าวถึงเพลงพื้นบา้นภาคกลาง สรุปไดว้า่ เพลงพื้นบา้นเป็น

กิจกรรมท่ีสร้างความพึงพอใจให้มนุษยม์าหลายยุคหลายสมยั เพลงพื้นบา้นจดัเป็นวรรณกรรม

ทอ้งถ่ิน ซ่ึงชนรุ่นหลงัควรศึกษาและอนุรักษไ์ว ้เพราะเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดมาจากรุ่น

สู่รุ่น ดงันั้นการน าเพลงพื้นบา้นมาประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอนภาษาไทยนั้นนบัเป็นแนวทางหน่ึง

ในการท าให้เยาวชนรุ่นหลงัไดมี้ความรู้ มีความสามารถในการร้องและเห็นคุณค่าของเพลงพื้นบา้น

ในทอ้งถ่ินของตนเอง  

Choksy (1981 : 71 , อา้งถึงใน เยาวพา เดชะคุปต ์2542:8) ไดก้ล่าววา่ เพลงท่ีเหมาะสมท่ีจะ

ใหเ้ด็กไดฝึ้กฟังเพื่อใหเ้รียนรู้และจ าเพลงไดน้ั้น นอกจากจะมีเพลงคลาสสิกแลว้ ก็ยงัมีเพลงพื้นเมือง

ของชาติต่างๆ ดงันั้นเด็กไทยจึงควรฟังและร้องเพลงพื้นบา้นของไทยเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ             

ในศิลปะประจ าชาติและเพื่อจดจ าท่วงท านองของเพลงพื้นบา้นนั้นๆ จะได้เป็นการรักษามรดก                   

ของชาติไว ้โดยเพลงพื้นบา้นจะช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานและไดรั้บความรู้ตามท่ีครูตอ้งการให้
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โดยไม่รู้ตวั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุจริต  เพียรชอบ (2531: 193) และพรทิพย ์ ศิริสมบูรณ์เวช (2532 : 2-3)               

ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของการใชเ้พลงพื้นบา้นในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย สรุปได้

คือ การใชเ้พลงพื้นบา้นในการสอนนั้นจะช่วยให้นกัเรียนเกิดความสุข สามารถเขา้ใจบทเรียนไดดี้

ยิ่งข้ึน ช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความร่ืนรมยท์  าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในเน้ือหาวชิา 

รวมถึงเกิดความรู้สึกช่ืนชมในคุณค่าของภาษาไทยมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นการฝึกปฏิภาณ              

ทางภาษาให้ผูเ้รียนสามารถแต่งเพลง ร้องเพลง ตลอดจนร้องโต้ตอบกันได้ แสดงให้เห็นถึง                   

ความเป็นเจา้บทเจา้กลอนของคนไทย และท าให้ผูเ้รียนใช้ภาษาได้ดีและมีประสิทธิภาพ  ดงันั้น 

เพลงพื้นบา้นจึงมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดความรู้ในดา้นต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นส่ือท่ีหาง่ายมีอยู่  

ในทอ้งถ่ิน เป็นส่ือท่ีมีชีวิตและจิตวิญญาณ สามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมของคนในชุมชนนั้นๆ 

ไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาดา้นการเรียนการสอนไดอี้กดว้ย ดงัท่ี ลดัดา  ฉิมสุวรรณ 

(2551 : 44) ได้ศึกษาผลการใช้เพลงพื้นบา้นล าตดัเพื่อพฒันาการพูดโตต้อบเชิงสร้างสรรค์ ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัสามง่าม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การใช้              

เพลงพื้นบา้นล าตดัเพื่อพฒันาการพูดโตต้อบเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนนั้น ท าใหน้กัเรียนมีคะแนน

การพูดโตต้อบเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัดี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มาลยั  เหล่าประเสริฐ  (2546 : 47) ท่ีไดศึ้กษา

การใช้เพลงพื้นบา้นล าตดัพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนชุมชนวดัหนา้ไม ้จงัหวดัปทุมธานี ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทยของ

นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนโดยใช้เพลงพื้นบา้นล าตดัประกอบการเรียน สูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนท่ีเรียนตามแนวคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเจตคติต่อการเรียนวิชา

ภาษาไทยของกลุ่มนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เพลงพื้นบ้านล าตัดประกอบการเรียนสูงกว่าเจตคตติต่อ         

การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีเรียนตามแนวคู่มือครู อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01                   

ซ่ึงสอดคล้องกบั บุญเสริม  แกว้พรหม (2542 : 89 ) ท่ีได้ศึกษาการใช้เพลงพื้นบา้นภาคใตเ้ป็นส่ือ

พฒันาผลสัมฤทธ์ิและเจตคติในการเขียนบทร้อยกรอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้               

เพลงพื้นบา้นภาคใตเ้ป็นส่ือการเรียน มีผลสัมฤทธ์ิและเจตคติในการเขียนบทร้อยกรองสูงกว่ากลุ่ม

ควบคุมท่ีเรียนโดยไม่ใช้เพลงพื้นบา้นภาคใตเ้ป็นส่ือการเรียน อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ดงันั้น
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การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเ้พลงพื้นบา้นจึงมีผลต่อผูเ้รียนในทางท่ีดี กล่าวคือสามารถ

พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางเรียน และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนในเร่ืองนั้นๆ ได ้ 

จากความส าคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่การใชเ้กมและเพลงพื้นบา้นเป็นแนวทางหน่ึงท่ี

จะช่วยให้การสอนวรรณคดีมีความน่าสนใจ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนวรรณคดีในมิติต่างๆ 

ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะจดักิจกรรมการเรียนการสอนวรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและ               

นิราศภูเขาทอง ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้เกมร่วมกับเพลงพื้นบ้าน เพื่อพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย และเป็นแนวทางส าหรับครูในการจดัการเรียนการสอน

วรรณคดีให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีหลกัสูตรก าหนด นอกจากน้ียงัเป็นการสืบทอดและอนุรักษม์รดก

ทางวฒันธรรมของชาติใหค้งอยูต่่อไป 

กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้หลกัการแนวคิดและงานวิจยั 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกมและเพลงพื้นบา้นเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

เกมเป็นกิจกรรมท่ีมีกฎกติกา มีความส าคญัต่อการฝึกทกัษะ ขณะท่ีเล่นจะช่วยให้เด็กเกิด

การเรียนรู้เกิดทกัษะการสังเกตและความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียน ดงัแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี 

(2543 : 81) ท่ีให้ความหมายของเกมวา่ เกมคือกระบวนการท่ีผูส้อนใช้ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้

ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยการให้ผูเ้รียนเล่นตามกติกา และน าเน้ือหาและข้อมูลของเกม 

พฤติกรรมการเล่น วธีิการเล่น และผลของการเล่นเกมมาใชใ้นการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้ ขอ้ดี

ของการใช้เกม คือ เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ผูเ้รียนได้รับความ

สนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้จากเกม ช่วยให้ผูเ้รียนเห็นประจกัษ์แจง้ดว้ยตนเอง ท าให้การเรียนรู้  

มีความหมายและอยูค่งทน และเป็นวิธีสอนท่ีผูส้อนไม่เหน่ือยแรงมากในขณะสอนและผูเ้รียนชอบ 

(ทิศนา แขมมณี, 2543 : 85) ส าหรับการน าเกมมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนนั้น สุกิจ ศรีพรหม 

(2544 : 75) ไดเ้สนอแนวคิดไวพ้อสรุปไดด้งัน้ี คือครูผูส้อนตอ้งเลือกเกมใหเ้หมาะสมกบัจุดมุ่งหมาย

ในการเรียนรู้ ครูตอ้งรู้วา่เกมนั้นจะใชใ้นขั้นไหน ตอ้งใชเ้กมให้เหมาะสมกบัเวลาควรหลีกเล่ียงเกม

ท่ีใช้เวลานาน เม่ือถึงเวลาเล่นเกมครูผูส้อนควรแจง้กฎกติกาและมารยาทในการเล่นเกมให้ผูเ้รียน
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เขา้ใจก่อนเล่นทุกคร้ัง  ให้เนน้ความมีน ้ าใจนกักีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั และผูส้อนควรมีการประเมิน

พฤติกรรมของนกัเรียนขณะเล่นเกม  

เพลงพื้นบา้น เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและเป็นวิถีชีวิตของชาวบา้น ดงันั้นเพลงพื้นบา้น 

จึงจดัเป็นส่วนหน่ึงของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสามารถส่ือสารเร่ืองราว และถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ได้

อย่างสะดวกโดยไม่มีข้อจ ากดัทางวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองของการใช้ภาษา ถ้อยค า                

มีความเหมาะสมกบัเยาวชนในทอ้งถ่ินเน่ืองจากท านองง่ายและเร้าใจสะทอ้นให้เห็นภาพสังคมได้

ชดัเจน นกัเรียนเขา้ใจง่าย (ประสงค ์โสมรัตนานนท,์ 2543 : 55) นอกจากน้ี สุจริต เพียรชอบ (2531 : 

193) และพรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช (2532 : 1-2) มีความเห็นสอดคล้องกนัเก่ียวกบัประโยชน์ของ              

การใชเ้พลงพื้นบา้นประกอบการสอนภาษาไทย สรุปไดว้า่ การใชเ้พลงพื้นบา้นประกอบการสอน

ภาษาไทยนั้นจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความสุข สนุกสนานในการเรียน ท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้

ยิง่ข้ึน ช่วยเปล่ียนบรรยากาศในการเรียนให้เกิดความร่ืนรมย ์ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความช่ืนชอบและ

ซาบซ้ึงในคุณค่าของภาษาไทย รวมถึงช่วยใหผู้เ้รียนใชภ้าษาไทยไดดี้และมีประสิทธิภาพ  

 จากหลกัการแนวคิดดงักล่าวมาแลว้นั้น ผูว้ิจยัไดน้ ามาสังเคราะห์และประยกุตเ์ป็นกรอบแนวคิด

ในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้

โดยใช้เกมร่วมกับเพลงพื้นบ้าน ซ่ึงมี 3 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นกิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน เป็นขั้นเร้า               

ความสนใจในบทเรียนและมีความพร้อมในการเรียน โดยการใช้กิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม 

2) ขั้นกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ เป็นขั้นการให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ โดยผา่นกระบวนการกลุ่มหรือ

จบัคู่ให้ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการเล่นเกมต่างๆ 3) ขั้นกิจกรรมรวบยอด เป็นขั้นการสรุปบทเรียน 

ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ 3.1) สรุปเน้ือหาท่ีเรียนโดยการสนทนาซกัถาม 3.2) สรุป

เน้ือหาดว้ยการร้องเป็นเพลงพื้นบา้นประเภทต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบับทเรียนในแต่ละคาบ 

ดงันั้นในการสอนโดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น จะมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนท่ี 3 แบ่งเป็น 

2 ส่วน คือ ส่วนสรุปเน้ือหาดว้ยการสนทนาซกัถามและสรุปเน้ือหาดว้ยการร้องเพลงพื้นบา้นตามท่ี

ครูผูส้อนไดก้ าหนด  

 จากแนวคิดหลักการท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจ ัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย                            

ดงัรายละเอียดแผนภาพท่ี 1 ต่อไปน้ี 
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      กำรจดักำรเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพื้นบ้ำน 

    1. ขั้นกิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการเร้าความสนใจ 

       ใหน้กัเรียนมีความพร้อมในการเรียน 

   2. ขั้นกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ เป็นขั้นการให ้                     

        ความรู้ในเร่ืองต่างๆโดยใชเ้กมรูปแบบต่างๆ  

   3. ขั้นกิจกรรมรวบยอด เป็นขั้นการสรุปบทเรียน  

        แบ่งเป็น 

           3.1 สรุปเน้ือหาโดยใชก้ารสนทนาซกัถาม 

           3.2 สรุปเน้ือหาโดยการร้องเพลงพ้ืนบา้นประเภท 

  ต่างๆ 

   

 แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ค ำถำมกำรวจัิย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้โดย

ใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้หรือไม่  

 2. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบั

เพลงพื้นบา้นเป็นอยา่งไร    

วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อน

และหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น 

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้

เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น   

 

 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี 

ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการ

เรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพ้ืนบา้น 
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สมมติฐำนกำรวจัิย 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้

เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 

ขอบเขตกำรวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1 ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจงัหวดั

เพชรบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ท่ีเรียนวชิาภาษาไทยพื้นฐาน ในภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 12 หอ้งเรียน รวม 504 คน  

  1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/8 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

จงัหวดัเพชรบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ท่ีเรียนวชิาภาษาไทยพื้นฐาน

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งส้ิน 46 คน ซ่ึงได้มา               

โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่มดว้ยวธีิจบัสลาก 

2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา  

         2.1 ตวัแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับ

เพลงพื้นบา้น               

         2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่  

2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  

2.2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย

ใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น 

 3. เน้ือหาท่ีใช ้

    เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั เป็นเน้ือหาในวิชาภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลกัสูตร

แกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ซ่ึงก าหนดให้นกัเรียนเขา้ใจ

และแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้

ในชีวติจริง จ านวน 2 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและเร่ืองนิราศภูเขาทอง  
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4. ระยะเวลาในการทดลอง 

       ระยะเวลาท่ีใช้ด าเนินการทดลองสอน จ านวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที โดยสอน                     

4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 1 คาบ รวมทั้งหมด 12 คาบ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559              

ซ่ึงไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดนิยามความหมายของศพัทเ์ฉพาะ ไวด้งัน้ี 

1. กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับเพลงพื้นบ้ำน หมายถึง การน าเกมและเพลงพื้นบา้น

มาใช้จดัการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ทางดา้นวรรณคดีไทย เร่ืองสุภาษิตพระร่วง

และนิราศภูเขาทอง โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 1) ขั้นกิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน เป็นขั้นเร้าความสนใจให้

นกัเรียนมีความพร้อมในการเรียน 2) ขั้นกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ เป็นขั้นการให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ 

โดยผา่นกระบวนการกลุ่มหรือจบัคู่ ให้ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการเล่นเกมต่างๆ 3) ขั้นกิจกรรมรวบยอด 

เป็นขั้นการสรุปบทเรียน จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนดว้ยกนั คือ 3.1) สรุปเน้ือหาท่ีเรียนโดยการสนทนา

ซกัถาม 3.2) สรุปเน้ือหาดว้ยการร้องเป็นเพลงพื้นบา้นประเภทต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบับทเรียนใน

แต่ละคาบเรียน  

2. ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวรรณคดี หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อน

เรียน (Pretest) และหลงัเรียน (Posttest) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวรรณคดีไทยเร่ือง

สุภาษิตพระร่วงและนิราศูเขาทอง ซ่ึงวดัโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี             

ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  

3. วรรณคดี หมายถึง เน้ือหาหรือเร่ืองราวท่ีกวีเป็นผูแ้ต่งไว ้ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว ้          

ในหนงัสือแบบเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองท่ีน ามาใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี             

มีทั้งหมด 2 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณคดีเร่ืองสุภาษิตพระร่วง และวรรณคดีเร่ืองนิราศภูเขาทอง  

4. เกม หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้มีการแข่งขนัอยา่งมีกฎ กติกา และวิธีการเล่น

อย่างเป็นระบบ เพื่อท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้ และเกิดความคิด

รวบยอดจากการเล่นเกมนั้น รวมทั้งส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และ

ดา้นสติปัญญา ซ่ึงลกัษณะของการแข่งขนันั้นจะแข่งขนัเป็นรายบุคคล แข่งขนัเป็นคู่หรือแข่งขนั 

เป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 
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5. เพลงพื้นบ้ำน หมายถึง บทเพลงของชาวบา้นท่ีใช้ร้องโตต้อบกนั สืบทอดกนัมาจากรุ่น             

สู่รุ่นโดยถ่ายทอดดว้ยวธีิมุขปาฐะในรูปแบบการท่องจ า และใชป้ฏิภาณไหวพริบในการดน้เน้ือเพลง

ต่อกนัมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น คือการใชภ้าษาท่ีเรียบง่าย ร้อยเรียงดว้ยฉนัทลกัษณ์แบบชาวบา้นท าให้

เขา้ใจง่าย มีการใชส้ านวนโวหารเปรียบเทียบอยา่งคมคายลึกซ้ึง มกัมีเน้ือหาท่ีแสดงออกในลกัษณะ

เก้ียวพาราสี ตดัพอ้ต่อว่า ประชดประชนักนัระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ซ่ึงในการจดัการเรียนรู้

คร้ังน้ีไดเ้ลือกเพลงพื้นบา้นมาใชท้ั้งส้ิน 7 ประเภท ไดแ้ก่ เพลงล าตดั เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเตน้ก า 

เพลงเรือ เพลงพวงมาลยั เพลงเหยย่  ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้ต่งเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบับทเรียนในแต่ละคาบ  

6. ควำมคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความนึกคิดของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย

ใช้เกมร่วมกับเพลงพื้นบ้าน ในด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และ                

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้  

7. นักเรียน หมายถึง ผูท่ี้ก  าลังศึกษาอยู่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

จงัหวดัเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1. นกัเรียนไดเ้รียนรู้วรรณคดีเร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทองอยา่งสนุกสนานดว้ย

การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น 

 2. นกัเรียนไดข้บัร้องเพลงพื้นบา้นประเภทต่างๆ อนัเป็นภูมิปัญญาทางภาษาและมรดกทาง

วฒันธรรมของชาติไทย  

 3. นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนวรรณคดีและเกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของ

ภาษาไทย 

4. ไดส่ื้อท่ีใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพและสนุกสนาน 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                    

ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การด าเนินการวจิยัตามล าดบัหวัขอ้ดงัน้ี 

 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ

หลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี 

  1.1 ความส าคญัของภาษาไทย  

  1.2 การเรียนรู้เก่ียวกบัภาษาไทย 

  1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

  1.4 คุณภาพของผูเ้รียน 

  1.5 สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

  1.6 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

จงัหวดัเพชรบุรี  

 2. การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กม 

  2.1 ความหมายของเกม 

  2.2 ความมุ่งหมายของการใชเ้กม 

  2.3 ประเภทของเกม 

  2.4 ลกัษณะของเกมประกอบการสอน 

  2.5 ประโยชน์และความส าคญัของเกม 

 3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพลงพื้นบา้น 

  3.1 ความหมายและลกัษณะของเพลงพื้นบา้น 

  3.2 ความส าคญัและบทบาทของเพลงพื้นบา้น 

  3.3 ประเภทของเพลงพื้นบา้น 

  3.4 ความเป็นมาและลกัษณะของเพลงพื้นบา้นแต่ละประเภท  
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   3.4.1 เพลงล าตดั 

   3.4.2 เพลงฉ่อย 

   3.4.3 เพลงอีแซว 

   3.4.4 เพลงเตน้ก า 

   3.4.5 เพลงเรือ 

   3.4.6 เพลงพวงมาลยั 

   3.4.7 เพลงเหยย่ 

  3.5 ประโยชน์ของเพลงพื้นบา้น 

 4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  4.1 งานวจิยัในประเทศ 

4.1.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กม 

   4.1.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพลงพื้นบา้น  

  4.2 งานวจิยัต่างประเทศ  

1. หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

 จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1-59) 

1.1 ควำมส ำคัญของภำษำไทย 
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ

และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร              

เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบธุรกิจ การงาน และ

ด ารงชีวิตร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ 

ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

และสร้างสรรคใ์หท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

ตลอดจนน าไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มัน่คงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญา

ของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เป็นสมบติัล ้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ 

และสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
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1.2 กำรเรียนรู้เกีย่วกบัภำษำไทย 

 ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร                 

การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใชใ้นชีวติจริง 

การอ่าน การอ่านออกเสียง ประโยค การอ่านบทร้อยแกว้ ค าประพนัธ์ชนิดต่างๆ การอ่าน

ในใจเพื่อสร้างความเขา้ใจ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน เพื่อน าไปปรับใช้ใน

ชีวติประจ าวนั 

การเขยีน การเขียนสะกดค าตามอกัขรวธีิ การเขียนส่ือสารรูปแบบต่างๆ การเขียนเรียงความ 

ยอ่ความ เขียนรายงานจากการศึกษาคน้ควา้ เขียนตามจินตนาการ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และเขียน

เชิงสร้างสรรค ์

การฟัง การดู การพูด การฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก 

พูดล าดบัเร่ืองราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ และการพูดเพื่อโนม้นา้วใจ 

หลักการใช้ภาษาไทย ศึกษาธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง

เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของ

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอ้มูล แนวความคิด

คุณค่าของงานประพนัธ์ และเพื่อความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท าความเขา้ใจบทเห่ บทร้องเล่น

ของเด็ก เพลงพื้นบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี เร่ืองราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิดความ

ซาบซ้ึงและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีไดส้ั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั    

1.3 สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

สำระที ่1 กำรอ่ำน 

มาตรฐาน ท 1.1  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แกปั้ญหาใน        

                            การด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
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สำระที ่2 กำรเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวใน 

รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นควา้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สำระที ่3 กำรฟัง กำรดู กำรพูด 

มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดและ 

                   ความรู้สึกในโอกาสต่าง อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์ 

สำระที ่4 หลกักำรใช้ภำษำไทย 

มาตรฐาน ท 4.1  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั 

ของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

สำระที ่5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่า 

และน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

1.4 คุณภำพผู้เรียน 

จบช้ันมัธยมศึกษำปีที ่3 

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจ

ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยั จบัใจความส าคญัและรายละเอียดของส่ิงท่ีอ่านได ้แสดง

ความคิดเห็นโตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด ยอ่ความ เขียนรายงาน

จากส่ิงท่ีอ่านได ้วิเคราะห์ วิจารณ์ อยา่งมีเหตุผล ล าดบัความคิดอยา่งมีขั้นตอนและความเป็นไปได้

ของเร่ืองท่ีอ่าน รวมทั้งประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใชส้นบัสนุนจากเร่ืองท่ีอ่าน 

2. เขียนส่ือสารดว้ยลายมือท่ีอ่านง่าย ชดัเจน ใชถ้อ้ยค าไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามระดบัภาษา เขียน

ค าขวญั ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา  คติพจน์  สุนทรพจน์  ชีวประวติั  อตัชีวประวติั  และ

ประสบการณ์ต่างๆ เขียนยอ่ความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมคัรงาน เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดง

ความรู้ ความคิดหรือโตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้และเขียนโครงงาน 
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3. พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินส่ิงท่ีไดจ้ากการฟังและดู น าขอ้คิดไป

ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัพูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ 

มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวตัถุประสงค์ และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล 

น่าเช่ือถือ มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

4. เขา้ใจและใชค้  าราชาศพัท ์ค าบาลีสันสกฤต ค าภาษาถ่ิน ค าภาษาต่างประเทศ ค าทบัศพัท ์

และศพัท์บญัญติัในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของ   

ประโยครวม ประโยคซ้อน ลกัษณะภาษาท่ีเป็นทางการ ก่ึงทางการ และไม่เป็นทางการ แต่งบทร้อยกรอง

ประเภทกลอนสุภาพ กาพย ์และโคลงส่ีสุภาพ 

5. สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน วิเคราะห์ตวัละครส าคญั วิถีชีวิตไทย และ

คุณค่าท่ีได้รับจากวรรณคดี วรรณกรรม และบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ ขอ้คิด เพื่อน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

1.5 สำระที ่5 วรรณคดีและวรรณกรรม   

ตารางท่ี 2 มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่ง 

เห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง  
 

ช้ัน ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.1 1. สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกบั 

- ศาสนา 

- ประเพณี 

- พิธีกรรม 

- สุภาษิตค าสอน 

- เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 

- บนัเทิงคดี 

- บนัทึกการเดินทาง 

- วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 
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ช้ัน ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 2. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน

พร้อมยกเหตุผลประกอบ 

3. อ ธิบ า ย คุณค่ า ข อ ง ว ร รณค ดี และ

วรรณกรรมท่ีอ่าน 

4. สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านเพ่ือ

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง  

 การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจาก

วรรณคดีและวรรณกรรม 

 5. ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและ

บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  

 บทอาขยานและบทร้อยกรอง ท่ี มี

คุณค่า 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 

- บทร้อยกรองตามความสนใจ 
  

1.6 หลกัสูตรสถำนศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบุรี 
งานวิชาการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ ได้จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรีโดยมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มีสาระส าคญั ดงัน้ี (งานวชิาการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ , 2552 : 20-25) 

   1.6.1 วสัิยทศัน์ของหลกัสูตร 

หลกัสูตรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี มุ่งส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน

ทุกคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้และคุณธรรมโดยให้ไดรั้บการพฒันาอย่างเต็ม

ศกัยภาพทั้งในกลุ่มนักเรียนโดยทัว่ไปและนักเรียนกลุ่มความสามารถพิเศษให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก              

ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานแห่งความเป็นพลเมืองไทย มีความซ่ือสัตย ์กตญัญู รู้หนา้ท่ี มีน ้ าใจ 

ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน การท างานและการด ารงชีวิต                 

สร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสังคมอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความรู้ สามารถ

จดัการตนเองได ้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละสมรรถนะส าคญัท่ีจ าเป็นและ

เพียงพอต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั

บนพื้นฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 
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     1.6.2 ค ำอธิบำยรำยวชิำและตัวช้ีวดั 

รายวชิาภาษาไทย ท 21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1            

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 60 ชัว่โมง   3 ชัว่โมง/สัปดาห์  ค่าน ้าหนกั 1.5 หน่วยกิต 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

  ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแกว้ประเภทบรรยายและร้อยกรองประเภทกาพย ์และโคลงส่ี
สุภาพ อ่านจบัใจความสาคัญ จ าแนกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน ระบุสาเหตุและผล              
ใช้บริบทสร้างความเขา้ใจในการอ่านตีความ อ่านและปฏิบติัตามเอกสารคู่มือ อ่านหนังสือตาม
ความสนใจและวิเคราะห์คุณค่า มีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน เขียนลายมือตวับรรจง
คร่ึงบรรทดั เขียนส่ือสารแนะนาตนเอง เขียนยอ่ความ เขียนจดหมายส่วนตวัและกิจธุระ และเขียน
รายงานจากการศึกษาคน้ควา้ มีมารยาทในการเขียน ฟังและดูเร่ืองราวจากส่ือต่าง ๆ สามารถพูดสรุป
ใจความสาคญั เล่าเร่ืองยอ่ พูดรายงานจากการศึกษาคน้ควา้ มีมารยาทใน การฟัง การดู และการพูด 
ศึกษาเร่ืองเสียงในภาษา  การสร้างคาในภาษาไทย  และแต่งกาพย์ยานี 11 ศึกษาวรรณคดีและ
วรรณกรรมเก่ียวกบัภาษา ประเพณี สุภาษิต คาสอน เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ โดยวิเคราะห์ อธิบาย
คุณค่าต่อวรรณกรรมและวรรณคดี และน าขอ้คิดประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั ท่องจ าบทอาขยาน
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  

โดยใชก้ระบวนการทางการส่ือสารและกระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้  
วิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจากประสบการณ์ตรง กระบวนการปฏิบติั กระบวนการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง  

เพื่อให้เกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความช่ืนชม เห็นคุณค่าและภูมิใจในภาษาไทย สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม           
เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นผู ้ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน ซ่ือสัตย์สุจริตและรัก                      
ความเป็นไทย อนัเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์จะน าไปด ารงชีวติอยา่งสันติสุขในสังคมไทย  

มาตรฐานและตวัช้ีวดั  
ท 1.1 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3, ม. 1/ 4, ม. 1/5, ม. 1/7, ม. 1/8, ม. 1/9  
ท 2.1 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/5, ม. 1/7, ม. 1/8, ม. 1/9  
ท 3.1 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/5, ม. 1/6  
ท 4.1 ม. 1/1, ม. 1/ 2, ม. 1/5  
ท 5.1 ม. 1/1, ม. 1/2, ม.1/ 3, ม. 1/4, ม. 1/5  

รวมทั้งหมด 26 ตวัช้ีวดั 
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     1.6.3 โครงสร้ำงรำยวชิำภำษำไทย ท 21102 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 เวลำ 60 ช่ัวโมง 

ตารางท่ี 3 โครงสร้างรายวชิาภาษาไทย ท 21102 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เวลา 60 ชัว่โมง 
 

หน่วย 

กำรเรียนรู้ 

มำตรฐำน/

ตัวช้ีวดั 

 

สำระกำรเรียนรู้ 

จ ำ
นว

นค
ำบ

  

วธิีวดัและประเมินผล 

น ำ้หนักคะแนน 

ระห
ว่ำ
งภ
ำค 

กล
ำงภ

ำค 

ปล
ำยภ

ำค 

หน่วยที่ 1 

กาพยเ์ห่ชม

เคร่ืองคาวหวาน 

30 คะแนน 

ท 1.1 ม.1/1 

ท 3.1 ม.1/3 

ท 4.1 ม.1/4 

 

ท 5.1 ม.1/1 ม.1/2  

           ม.1/3 ม.1/4 

- อ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทต่างๆ 

- พดูแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆได ้

- วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งภาษา

พดูกบัภาษาเขียนได ้

- อ่านวรรณคดีเร่ืองกาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน 

สรุปความรู้ อธิบายคุณค่า และขอ้คิดในการ

น าไปปรับใชป้ระโยชน์ได ้

3 

5 

3 

 

6 

- อ่านออกเสียงกาพยห่์อโคลง 

- พดูแสดงความคิดเห็น 

- วิเคราะห์ภาษาพดูภาษาเขียน 

 

- การอ่านและพินิจวรรณคดี

เร่ืองกาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน 

5 

5 

 

 

6 

 

14 

 

หน่วยที่2 

สุภาษิตพระร่วง 

35 คะแนน 

ท 1.1 ม.1/6   ม.1/9 

 

ท 2.1 ม.1/4 

 

ท 4.1 ม.1/6 

 

ท 5.1 ม.1/1 ม.1/2  

      ม.1/3 ม.1/4 

- อ่านงานเขียนและวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า 

บอกคุณค่าและน าไปปรับใชป้ระโยชน์ได ้

-  เขียนเรียงความเชิงพรรณนาไดถู้กตอ้งตาม

หลกัการเขียน 

- จ  าแนกและใช้ส านวนท่ีเป็นค าพงัเพยและ

สุภาษิตได ้

- อ่ำนวรรณคดีเร่ืองสุภำษิตพระร่วง สรุป

ควำมรู้ อธิบำยคุณค่ำ และข้อคิดในกำรน ำไป

ปรับใช้ประโยชน์ได้ 

4 

 

3 

 

4 

 

6 

- อ่านงานเขียนประเภทต่างๆ  

 

- การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 

 

- การใช้ส านวน ค าพังเพย 

สุภาษิต 

- การอ่านและพินิจวรรณคดี

เร่ือง สุภาษิตพระร่วง  

5 

 

5 

 

5 

10  

 

 

 

 

 

10 

หน่วยที่ 3 

นิราศภูเขาทอง 

35  คะแนน 

ท 4.1 ม.1/5 

ท 2.1 ม.1/6 

 

ท 4.1 ม.1/3 

ท 5.1 ม.1/5 

 

ท 5.1 ม.1/1 ม.1/2  

      ม.1/3 ม.1/4 

- แต่งค าประพนัธ์ประเภทกลอนสุภาพได ้

- เขียนบรรยายประสบการณ์ เขียนแสดง

ความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านหรือฟังได ้

- อธิบายชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยคได ้

- ท่องจ าค  าประพนัธ์ท่ีก  าหนดหรือตามความ

สนใจได ้

- อ่ำนวรรณคดีเร่ืองนิรำศภูเขำทอง สรุป

ควำมรู้ อธิบำยคุณค่ำ และข้อคิดในกำรน ำไป

ปรับใช้ประโยชน์ได้ 

4 

4 

 

10 

2 

 

6 

- แต่งกลอนสุภาพ 

- เขียนบรรยายประสบการณ์ 

 

- ชนิดและหนา้ท่ีของค า 

- การท่องจ าบทอาขยานและ

บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 

- การอ่านและพินิจวรรณคดี

เร่ือง  นิราศภูเขาทอง 

5 

5 

 

 

5 

  

 

 

10 

 

 

10 

รวมคำบทั้งส้ิน 60 รวมคะแนน 40 30 30 

    รวมคะแนนทั้งส้ิน 100 
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 จากข้อมูลดังกล่าว ผู ้วิจ ัยได้พิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาวรรณคดีกับการจัด            

การเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น จึงน าวรรณคดีในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองสุภาษิตพระร่วง 

และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองนิราศภูเขาทอง มาใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี   

2. กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เกม  

 เกมถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อการฝึกทกัษะทางภาษา ช่วยให้เด็กเกิดความคิด          

รวบยอดเก่ียวกับส่ิงท่ีเรียน เป็นการสร้างความสนุกสนานให้เกิดในกระบวนการจดัการเรียน                

การสอน เกิดการเร้าความสนใจให้อยากรู้อยากเห็น และเกิดการพฒันากระบวนการคิดของผูเ้รียน

โดยท่ีผูเ้รียนไม่รู้ตวั รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการท างานและการอยูร่่วมกนัในสังคม  

2.1 ควำมหมำยของเกม 

ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2554 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556 : 142) 

ใหค้วามหมายของค าวา่ เกม หมายถึง การแข่งขนัท่ีมีกติกาก าหนด การเล่นเพื่อความสนุก  

ทิศนา แขมมณี (2543 : 81) กล่าววา่ เกม คือกระบวนการท่ีผูส้อนใชช่้วยให้ผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด  โดยการให้ผูเ้รียนเล่นตามกติกาและน าเน้ือหา ขอ้มูล พฤติกรรม

การเล่น วธีิเล่น และผลของการเล่นเกมของผูเ้รียนมาอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้  

เข็มทอง จิตจกัร (2544 : 21) ดนู จีระเดชากุล (2544 : 75)และ ธีเกียรติ กาจีนะ (2548 : 46)                 

มีความเห็นสอดคล้องกนัว่า เกม คือ กิจกรรมท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน              

เกมจะประกอบไปดว้ย กฎ กติกา จ านวนผูเ้ล่น และสามารถท่ีจะน าไปประยุกต์เป็นกิจกรรมเสริม

ทกัษะและเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง  

ศิริวรรณ เยียระยงค์  (2548 : 81) กล่าวว่า เกม หมายถึง กิจกรรมการเล่นท่ีมีการจัด

สภาพแวดลอ้มของผูเ้รียนให้มีการแข่งขนัอย่างมีกฎกติกา และวิธีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

เพื่อใหน้กัเรียนจดจ าเร่ืองราวไดอ้ยา่งแม่นย  า เกิดพฒันาการทางดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม 

และดา้นสติปัญญา 

Boocock (1981 : 50) กล่าวว่า เกมเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีกฎกติกาและวิธีการเล่นท่ีแน่นอน 

สามารถเล่นได้คนเดียวหรือเป็นกลุ่ม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและฝึกฝนทกัษะ

ใหก้บัผูเ้ล่น  
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จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า เกม คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้มีการแข่งขนัอย่างมี                

กฎกติกา และวธีิการเล่นอยา่งเป็นระบบ เพื่อท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้ 

และเกิดความคิดรวบยอดจากการเล่นเกมนั้น รวมทั้งส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ 

ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา  

2.2 ควำมมุ่งหมำยของกำรใช้เกม 

เกมเป็นกิจกรรมการเล่นท่ีเนน้ความสนุกสนาน เป็นการเล่นท่ีพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ดงันั้นจุดมุ่งหมายในการน าเกมไปใช ้จึงมีความแตกต่างกนัวา่ตอ้งการให้ผูเ้รียนมีพฒันาการในดา้นใด 

ซ่ึงมีผูเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความมุ่งหมายของการใชเ้กมไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

ทิศนา แขมมณี (2547 : 365) ไดก้ล่าววา่ เกมมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่างๆ 

อย่างสนุกสนาน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการเล่น จึงไดรั้บประสบการณ์ตรง           

ท  าใหเ้กิดการเรียนรู้ 

สุวิทย ์มูลค า (2547 : 90) และ ล าจวน กิติ (2547 : 19) มีความเห็นสอดคล้องกนัว่า เกมมี

จุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนฝึกทักษะต่างๆ เร้าความสนใจให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

เสริมสร้างพฒันาการดา้นอารมณ์ สังคม สติปัญญา และการสร้างบรรยากาศใหเ้กิดความสนุกสนาน 

เทพวาณี หอมสนิท และคณะ (2520 : 1) ไดก้ล่าวถึงความมุ่งหมายของการใชเ้กมไวด้งัน้ี 

 1. เพื่อสอนใหมี้การสนองตอบสังคมโดยใหมี้ความร่วมมือและมีการแข่งขนั 

 2. เพื่อพฒันาทกัษะท่ีตอ้งการและเทคนิคการเล่น 

 3. เพื่อเสนอใหรู้้จกัท างานใหดี้ท่ีสุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม 

 4. เพื่อพฒันาในดา้นการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

 5. เพื่อพฒันาใหเ้ด็กรู้จกัเคารพในการตดัสินและใหค้วามส าคญัของการมีกฎกติกา 

 6. เพื่อให้เขา้ใจกฎกติกา มีน ้ าใจนกักีฬา มีความต่ืนตวัและมีความรู้สึกว่าตนเป็น

ส่วนหน่ึงของกลุ่ม 

สรุปได้ว่า เกมมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ และสร้างบรรยากาศ             

ใหเ้กิดความสนุกสนาน ท าใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึนจากประสบการณ์ตรง  
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2.3 ประเภทของเกม 

การน าเกมมาใชป้ระกอบในการสอนตอ้งพิจารณาท าความเขา้ใจประเภทของเกมท่ีจะมาใช้

สอนก่อน เพื่อจะไดน้ ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ไดมี้ผูก้ล่าวถึงประเภทของเกมไวด้งัต่อไปน้ี 

สมพล ธูปบูชา (2524 : 15) ไดแ้บ่งเกมภาษาไทยออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. เกมการสอนวรรณคดี เช่น การแข่งขนัจบัคู่ตวัละครในวรรณคดี เกมการแข่งขนัหา

ค าศพัทท่ี์มีความหมายเหมือนกนั เกมทายช่ือตวัละครในวรรณคดี เกมตอบปัญหาวรรณคดี เป็นตน้ 

2. เกมการใช้ภาษา เช่น เกมการแข่งเขียนสะกดค า เกมการแข่งขนัอ่านค า เกมการเปิด

พจนานุกรม เกมหาค าตรงกนัขา้ม เกมเรียงประโยค เป็นตน้ 

3. เกมหลกัภาษา เช่น เกมค าเป็นค าตาย เกมลกัษณนาม เกมอกัษรน า เกมสระวรรณยุกต์ 

เป็นตน้ 

ปราณี ทองค า (2540 : 2) ไดจ้  าแนกประเภทของเกมไวด้งัน้ี 

1. จ าแนกตามวสัดุท่ีใช ้แบ่งไดด้งัน้ี 

 1.1 เกมท่ีมีวสัดุประกอบ ไดแ้ก่ เกมไพ ่เกมอกัษรไขว ้เกมเศรษฐี ฯลฯ 

 1.2 เกมท่ีไม่มีวสัดุประกอบ ไดแ้ก่ เกมทายปัญหา เกมใบค้  า เกมบทบาทสมมุติ ฯลฯ 

2. จ าแนกตามจ านวนผูเ้ล่น แบ่งไดด้งัน้ี 

 2.1 เกมบุคคล ลกัษณะการเล่นเป็นส่วนบุคคล แต่ละคนเป็นอิสระต่อกนั เช่น เกม

ต่อภาพ ฯลฯ 

 2.2 เกมท่ีเล่นเป็นกลุ่มหรือทีม เป็นเกมท่ีตอ้งการท างานเป็นกลุ่ม มีการช่วยเหลือ

กนัภายในทีม  

 2.3 เกมผลดั เป็นเกมท่ีเล่นเป็นกลุ่มหรือทีม แต่มีลกัษณะการเล่นโดยเรียงหรือ

สลบัล าดบั เช่น เกมบิงโก เป็นตน้ 

3. จ าแนกตามลกัษณะการเล่น แบ่งไดด้งัน้ี 

 3.1 เกมแข่งขนั เป็นลกัษณะเกมการเล่นท่ีแข่งขนัเพื่อแพ ้– ชนะ  

 3.2 เกมท่ีไม่มีวสัดุประกอบ ไดแ้ก่ เกมทายปัญหา เกมใบค้  า ฯลฯ 

 3.3 เกมส าหรับสร้างกลุ่มสัมพนัธ์ เป็นเกมท่ีน ามาใช้ในการสร้างความสัมพนัธ์

ระหวา่งกลุ่ม 
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ทิศนา แขมมณี (2547 : 366) กล่าววา่ เกมท่ีไดรั้บการออกแบบให้เป็นเกมท่ีใชใ้นการศึกษา

โดยตรงมีอยู ่3 ประเภท คือ 

1. เกมไม่มีการแข่งขนั เช่น เกมส่ือสาร เกมการตอบค าถาม เป็นตน้ 

2. เกมแบบแข่งขนั มีผูแ้พผู้ช้นะ ซ่ึงเกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบน้ี เพราะการแข่งขนัช่วย

ใหเ้พิ่มความสนุกสนานมากข้ึน 

3. เกมจ าลองสถานการณ์ เป็นเกมท่ีจ าลองความจริง สถานการณ์จริง ซ่ึงผูเ้ล่นจะตอ้งคิด

ตดัสินใจจากขอ้มูลท่ีมี และไดรั้บผลของการตดัสินใจเหมือนกบัท่ีควรจะไดรั้บในความเป็นจริง 

เช่น เกมเศรษฐี เกมมลภาวะเป็นพิษ เกมแกปั้ญหาความขดัแยง้  

Columbus (1976 : 141, อา้งถึงในมณฑาทิพย ์อตัตปัญโญ, 2542 : 42) ไดแ้บ่งเกมออกเป็น 

6 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1. เกมฝึกการกระท า (Manipulative Games) คือการท่ีเด็กน าของเล่นมาเล่นอยา่งมีกฎเกณฑ์ 

กติกา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ด็กไดพ้ฒันาประสาทสัมผสัระหวา่งการใชเ้คร่ืองมือและสายตา 

2. เกมการศึกษา (Didactic Games) คือเกมท่ีพฒันาการคิดของเด็ก ฝึกใหเ้ด็กคิดหาเหตุผล  

3. เกมฝึกทักษะทางร่างกายหรือเกมพลศึกษา (Physical Games) มีมากมายหลายอย่าง        

ซ่ึงรวมทั้งการฝึกการบริหารประจ าวนัต่างๆ ของเด็กดว้ย  

4. เกมฝึกทกัษะภาษา (Language Games) เป็นเกมท่ีอาศยัจินตนาการ และการใช้ค  าพูด             

โดยไม่ตอ้งใชว้ตัถุ หรืออุปกรณ์ใดๆ 

5. เกมทายบตัรค า (Card Games) เป็นบตัรท่ีครูท าข้ึน ช่วยใหเ้ด็กสามารถแยกความแตกต่าง 

ฝึกความจ า และเสริมทกัษะอ่ืนๆ  

6. เกมพิเศษ (Special Games) เป็นเกมท่ีครูอาจจดัใหเ้ด็กเล่นเป็นคร้ังคราว  

จากประเภทของเกมท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าเกมท่ีใช้ประกอบการสอนมีทั้ งเกม              

ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาและเกมท่ีไม่เก่ียวข้องกับการศึกษา  หากครูผูส้อนจะน าไปใช้ต้องมี                    

การดดัแปลงเพื่อใชป้ระกอบในการสอนเพื่อเป็นแรงจูงใจใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน 

นอกจากนั้นครูควรพิจารณาถึงความเหมาะสมระหว่างเน้ือหากับเกมท่ีใช้ จะท าให้บรรยากาศ                 

การเรียนการสอนน่าสนใจ ย่อมท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการถูกบงัคบัให้เรียนอย่าง

แน่นอน  
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2.4 ลกัษณะของเกมประกอบกำรสอน 

การน าเกมมาใชส้อนภาษาไทยนั้นไม่สามารถก าหนดไดว้่าจะควรใชก้บันกัเรียนระดบัใด

หรือวยัใด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสนใจและลกัษณะของผูเ้รียน ตลอดจนเน้ือหาวิชาท่ีจะน ากิจกรรม

การเล่นเกมมาใช้  ดังนั้ นจึงถือเป็นหน้าท่ีของครูผูส้อนท่ีจะต้องหาวิธีการหรือกิจกรรมเกม                         

ท่ีเหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการจะฝึกฝนใหแ้ก่ผูเ้รียนมากท่ีสุด  

สุภาภรณ์ ทองใบ (2538 : 1) ไดอ้ธิบายลกัษณะของเกมท่ีใชป้ระกอบการสอน ดงัน้ี 

1. ครูไม่ตอ้งเสียเวลาในการเตรียมมากนกั 

2. ไม่กินเวลามาก การเล่นเกมไม่ควรจะเล่นจนเสียเวลาในการสอนบทเรียน 

3. ตอ้งเป็นเกมท่ีผูเ้รียนไม่ตอ้งใชก้ารเคล่ือนไหวมากนกั 

4. ใชเ้ล่นในชั้นเรียน โดยไม่ท าใหช้ั้นเรียนยุง่เหยงิ 

5. เกมจะตอ้งมีค าสั่งบอกวธีิการเล่นท่ีชดัเจน 

6. ตอ้งเป็นเกมท่ีฝึกหลกัภาษาท่ีตอ้งการได ้

7. เกมนั้นจะตอ้งใชห้ลกัภาษาท่ีเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน  

สาโรช โคภีรักข์ (2546 : 104) และศิริวรรณ เยียระยงค์ (2547 : 88) มีความเห็นสอดคลอ้ง

กนัวา่ ลกัษณะส าคญัของเกมท่ีดีนั้น ผูส้อนตอ้งสร้างสถานการณ์ข้ึนมา โดยมีกฎเกณฑก์ติกาก าหนดไว ้

และสร้างบรรยากาศใหน่้าต่ืนเตน้ สนุกสนาน มีการจูงใจและควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วม

ในกิจกรรม  

ทิศนา แขมมณี (2552 : 365) กล่าววา่วิธีการสอนโดยใช้เกม เป็นวิธีการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนได้

เรียนรู้เร่ืองต่างๆ อย่างสนุกสนานและทา้ทายความสามารถ โดยผูเ้รียนเป็นผูเ้ล่นเอง ท าให้ไดรั้บ

ประสบการณ์ตรงเป็นวธีิการท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมสูง  

สรุปไดว้า่ ลกัษณะของเกมประกอบการสอนท่ีดีนั้น ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วม

ในการท ากิจกรรมทุกคน ส่วนหน้าท่ีของครูตอ้งเป็นผูส้ร้างสถานการณ์โดยยึดถือกฎเกณฑ์กติกา 

เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั เกมนั้น               

จึงจะมีคุณค่าในการใชป้ระกอบการสอน  
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2.5 ประโยชน์และควำมส ำคัญของเกม  

เกมประกอบการสอนช่วยให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ผู ้เรียนได้รับความ

สนุกสนานและเกิดการเรียนรู้จากการเล่นเกม ซ่ึงเป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดย              

การเห็นประจกัษแ์จง้ดว้ยตนเอง  ท าใหบ้รรยากาศในการเรียนไม่น่าเบ่ือ  

ปราณี ประสีระเตสัง (2544 : 1) กล่าวถึงประโยชน์ของเกมว่า เกมท าให้ผูเ้รียนเกิดความ

สนุกสนาน มีความสุขในการแลกเปล่ียนความรู้จากกลุ่ม ช่วยให้ผูเ้รียนแสดงออกไดอ้ย่างชดัเจน 

รู้จกัประเมินตนเองและใฝ่หาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

ศิริวรรณ เยียระยงค์ (2548 : 89) ได้กล่าวถึงคุณค่าของการน าเกมมาใช้ในการประกอบ              

การเรียนการสอน ดงัน้ี  

1. พฒันาความรู้ การดดัแปลงเน้ือหาวิชามาท าเป็นเกมจะส่งเสริมการเรียนรู้ให้จดจ าได้

อยา่งแม่นย  า ส่งเสริมสติปัญญาและพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ปฏิภาณไหวพริบ 

2. พฒันาร่างกาย เกมท่ีน ามาใชจ้ะมีการเคล่ือนไหวอวยัวะต่างๆ ซ่ึงตอบสนองกบัลกัษณะ

ของเด็กนกัเรียนท่ีมีพฒันาการทางสรีระ 

3. พฒันาอารมณ์และสังคม เกมจะช่วยในการฝึกผูเ้รียนให้ท างานอย่างสุขุม มีการตดัสินใจท่ี

รวดเร็ว ท่ีส าคญัก่อใหเ้กิดความสนุกสนาน ในแต่ละเกมจะฝึกคุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องสงัคม  

Grambs and other (1970 : 251, อา้งถึงใน วราภรณ์ เหล่ียมไธสง 2542 : 29) กล่าวถึงประโยชน์

ของการใชเ้กมวา่ 

1. เกมท าใหส้ภาพจ าเจของหอ้งเรียนเปล่ียนเป็นสภาพท่ีสนุกสนาน 

2. เกมท าใหว้สัดุท่ีนกัเรียนคุน้เคยมีความสัมพนัธ์แบบใหม่ 

3. เกมจูงใจนกัเรียนทุกคนในการเรียนรู้แบบต่างๆ ท่ีตอ้งการฝึก 

4. เกมช่วยใหน้กัเรียนท่ีไม่สนใจบทเรียนมามีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

5. เกมสนุก  

สรุปไดว้่า ประโยชน์และคุณค่าของการใช้เกมประกอบการเรียนการสอนนั้น ท าให้เกิด

แรงจูงใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ มีความสุขสนุกสนานกบัการเรียนรู้

เร่ืองต่างๆ ลดความตึงเครียดในการเรียน ท าให้บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ และท่ีส าคญัผูเ้รียน              

จะไดพ้ฒันาทั้งทางดา้นอารมณ์และสังคมอีกดว้ย 
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3. เอกสำรทีเ่กีย่วข้องกบัเพลงพืน้บ้ำน 

3.1 ควำมหมำยและลกัษณะของเพลงพืน้บ้ำน 

ค าว่า “เพลงพื้นบ้าน” (Folk song) มีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น เพลงพื้นเมือง               

เพลงชาวบา้น เพลงปฏิพากย ์เป็นตน้ โดยมีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี  

ทศันีย ์ทานตวณิช (2523 : 77) และสุกญัญา สุจฉายา (2525 : 31) มีความเห็นเก่ียวกบัความหมาย

ของเพลงพื้นบา้น คลา้ยกนัว่า เพลงพื้นบา้นหรือเพลงปฏิพากย ์คือบทเพลงท่ีเกิดจากปฏิภาณไหวพริบ

ของชาวบา้นและลกัษณะความเป็นคนเจ้าบทเจา้กลอนของคนไทย จึงมีลกัษณะคมคายแฝงอยู่               

ในความเรียบง่าย มีจุดเด่นอยู่ท่ีโวหารต่างๆ ท่ีน ามาปะทะคารมกนั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็น

ความคิดความเช่ือ สภาพความเป็นอยู ่และเร่ืองเพศท่ีแฝงอยูใ่นลกัษณะอนัป็นเสน่ห์ของเพลงพื้นบา้น  

สุมามาลย ์ เรืองเดช (2526 : 41) และเจนภพ จบกระบวนวรรณ (2521 : 26) มีความเห็น

สอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัความหมายของเพลงพื้นบา้นไวว้่า  “เพลงพื้นบา้น” คือวรรณกรรมชาวบา้น

ประเภทหน่ึงท่ีมีลกัษณะเป็นล าน า ไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีตายตวั มีลูกแทรกลูกขดัเสมอ เน้ือร้องทั้งหมด 

ไม่มีการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรท าให้ไม่ทราบถึงผูแ้ต่ง ถ่ายทอดสืบต่อกนัมาโดยใชค้วามจ า 

แมก้ระทัง่ระเบียบวิธีเล่นก็เป็นการบอกเล่าสืบต่อกนัมา ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าเพลงพื้นบา้น จดัเป็น

วรรณกรรมปากเปล่าหรือวรรณกรรมมุขปาฐะ (Oral Poetry) เป็นวฒันธรรมด้านความบันเทิง                 

ของชาวบา้นในทอ้งถ่ิน แลว้แพร่กระจายไปยงัถ่ินอ่ืนๆ เน้ือหาการร้องทั้งหมดข้ึนอยู่กบัปฏิภาณ          

การดน้เพลงของแต่ละคน ดงันั้นเน้ือหาจึงมีความสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติของชุมชนเป็นอยา่งมาก 

เด่นดวง  พุ่มศิริ (2528 : 57) และพรทิพย ์ซงัธาดา (2539 : 17-18) ไดก้ล่าวถึงเพลงพื้นบา้น

คลา้ยกนัวา่ เพลงพื้นบา้น คือเพลงท่ีชาวบา้นร้องเล่นกนัในทอ้งถ่ินของตนเองโดยประดิษฐ์เน้ือร้อง

ท านองข้ึนเอง ซ่ึงทุกคนยอมรับและน าไปใช้ร้องร่วมกนั เพื่อบรรยายเร่ืองราวความรู้สึกนึกคิด 

อารมณ์รัก ความร่ืนเริงท่ีอยู่ในจิตส านึกและความทรงจ า โดยจะเรียบเรียงขอ้ความท่ีสละสลวย               

ในสมองออกมาเป็นเพลงท่ีมีท่วงท านองและลีลาต่างๆกนั ต่อมาจึงมีรูปแบบท่ีชดัเจน มีสัมผสัคลอ้งจอง

ท่วงท านองท่ีสัมพนัธ์กบัธรรมชาติของทอ้งถ่ินนั้นๆ  

พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช (2532 : 65) และบุปผาชาติ อุปถมัภน์รากร (2542 : 4) ไดก้ล่าวถึง

ความหมายของเพลงพื้นบา้นสรุปไดว้า่ เพลงพื้นบา้น คือเพลงพื้นเมืองหรือเพลงปฏิพากยท่ี์ใช้ร้อง

โตต้อบกนัระหว่างชายหญิง มีทั้งเก้ียวพาราสี เรียกตวัเอกของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายว่าพ่อเพลง                
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แม่เพลง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์สูง นบัวา่เป็นผลทางปฏิภาณทางภาษาของคนไทยท่ีงดงาม

ทั้งท่วงท านองและศิลปะการใชถ้อ้ยค าเป็นตน้  

มนตรี ตราโมท (2497, อ้างถึงใน นิภา  อุดมโชค 2533 : 9) กล่าวถึงความหมายของ                  

เพลงพื้นบา้นไวว้่า  “เพลงพื้นบา้น”  หมายถึง เพลงของชาวบา้นในทอ้งถ่ินต่างๆ ซ่ึงแต่ละทอ้งถ่ิน 

จะประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยมและส าเนียงภาษาท่ีเพี้ยนแปร่งแตกต่าง 

กนัไป เพลงแบบน้ีนิยมร้องกนัในเวลาเทศกาล หรืองานท่ีมีการชุมนุมคนในหมู่บา้นมาร่วมร่ืนเริงกนั

ชัว่คร้ังชัว่คราว เช่น ตรุษ สงกรานต์ ข้ึนปีใหม่ ทอดกฐิน ทอดผา้ป่า และในการลงแขกเอาแรงกนั 

ในกิจอนัเป็นอาชีพ 

เอนก นาวิกมูล (2537 : 284)  ไดใ้ห้ความหมายของเพลงพื้นบา้นวา่ หมายถึง บทร้อยกรอง

ท่ีชาวบา้นคิดผูกข้ึนร้องเพื่อความสนุกสนาน เพื่อผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือยจากกิจการงาน หรือ

เพื่อประกอบพิธีกรรม เป็นการชกัชวนให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมหรือร้องเล่นไปตามโอกาสต่างๆ 

มกัใช้กลอนสดหรือปฏิภาณการด้นของผูร้้องเอง เป็นเพลงท่ีร้องกันมาจนถือว่าเป็นส่วนหน่ึง                

ของการด าเนินชีวิต เป็นเพลงท่ีสืบทอดกนัมาดว้ยการจดจ า มีทั้งเพลงท่ีร้องเด่ียวและร้องโตต้อบกนั

ระหวา่งชายหญิง มีเน้ือหาในเชิงเก้ียวพาราสี ชิงไหวชิงพริบ โดยใชเ้คร่ืองประกอบจงัหวะนอ้ยช้ิน 

อาจใชก้ารปรบมือหรือไม่ใชเ้คร่ืองดนตรีใดๆเลยก็ได ้

สุกญัญา ภทัราชยั (2537 : 214) ไดก้ล่าวถึงเพลงพื้นบา้นว่า เพลงพื้นบา้นเป็นวรรณกรรม 

มุขปาฐะ ซ่ึงรวมบทร้อยกรองพื้นบา้นและดนตรีพื้นบา้นเขา้ไวด้ว้ยกนั ถ่ายทอดกนัมาดว้ยปากเปล่า 

จึงจดัเป็นศิลปะของกลุ่มชน ซ่ึงทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคเ์น้ือหาของเพลง นอกจากน้ียงัมี

ลกัษณะเด่นคือเพลงพื้นบา้นมีความเรียบง่ายและเป็นอิสระ ไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีตายตวั อาศยัการฟัง          

และการจดจ า ไม่มีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่มีใครทราบแน่ชดัว่าใครเป็นผูใ้ห้ก าเนิด

หรือผูแ้ต่งเน้ือร้องเพลงนั้นๆ เน้ือร้องสามารถขยายหรือตดัทอนให้สั้ นลงได้ตามความเหมาะสม 

และเวลาในการเล่น มีความเรียบง่ายในการใชถ้อ้ยค า มีส านวนโวหารเป็นความเปรียบง่ายๆ ไม่ใช ้          

ศพัทสู์งท่ีตอ้งแปล ฉนัทลกัษณ์ท่ีใชล้ว้นมีการจดัวางจงัหวะของค าและสัมผสัง่ายๆ   

ไศล ดลอารมณ์ และคณะ (2543 : 2) ได้ให้ความหมายของเพลงพื้นบ้านสรุปได้ว่า               

เพลงพื้นบา้น คือเพลงท่ีแพร่หลายอยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนัหรือหลายหมู่บา้นก็ได ้แต่ทั้งน้ีเน้ือหาสาระ

จะแสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน เพลงพื้นบา้นคือร้อยกรองท่ีมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จดัเป็น
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ศิลปะของกลุ่มชนโดยมีลกัษณะเฉพาะ คือมีความเรียบง่ายไม่ติดอยู่กับกฎเกณฑ์มีความอิสระ             

ทางภาษาและลีลา มีความเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมเกษตรกรรม กล่าวคือเพลงพื้นบา้นส่วนหน่ึง

เกิดจากการประกอบอาชีพ เพราะเม่ือเกิดความเหน็ดเหน่ือยชาวบา้นก็จะคลายความเครียดด้วย           

การร้องร าท าเพลงหรือร้องไปขณะท่ีก าลงัท างานเพื่อให้เกิดความพร้องเพรียงกัน เกิดความรัก              

ความสามคัคีในหมู่คณะ ดงันั้นเพลงพื้นบา้นจึงมีทั้งเพลงท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมและเพลงท่ีเล่น           

เพื่อความสนุกสนาน  

ขนิษฐา  จิตชินะกุล (2545 : 89) ได้กล่าวถึงความหมายของเพลงพื้นบ้านสรุปได้ว่า                  

เพลงพื้นบา้นเป็นบทเพลงท่ีชาวบา้นยอมรับกนัว่าเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินตนเอง เพลงพื้นบา้น

เป็น บทเพลงท่ีไม่ทราบแน่ชดัวา่ใครเป็นผูริ้เร่ิมและเกิดข้ึนเม่ือใด แต่รู้เพียงวา่เป็นบทเพลงท่ีร้องกนั       

สืบต่อกนัมานานโดยการท่องจ าแบบปากต่อปาก มีท่วงท านองท่ีเรียบง่าย ใชภ้าษาท่ีตรงไปตรงมา

และไม่จ  าเป็นตอ้งมีเคร่ืองดนตรีประกอบ บทเพลงพื้นบา้นมกัจะเกิดจากอารมณ์ความรู้สึก การใชป้ฏิภาณ

ไหวพริบซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพชีวติความเป็นอยู ่วฒันธรรม รวมถึงความเช่ือของทอ้งถ่ินนั้นๆ อีกดว้ย 

มาลัย เหล่าประเสริฐ (2546 : 21) และ พชร สุวรรณภาชน์ (2553 : 27) ได้กล่าวถึง

ความหมายของเพลงพื้นบา้นในท านองเดียวกนัวา่ เพลงพื้นบา้นเป็นเพลงท่ีชาวบา้นนิยมร้องเล่นใน

ทอ้งถ่ินของตนเอง ถ่ายทอดโดยจดจ า ไม่มีการจดบนัทึก มีลกัษณะเด่นอยูต่รงท่ีมีการใชภ้าษาท่ีเรียบง่าย 

ตรงไปตรงมา ใชส้ านวนคมคายมีความหมายท่ีลึกซ้ึง บทเพลงมกัเกิดจากอารมณ์ความรู้สึก ปฏิภาณ

ไหวพริบในการหาส านวนเพลงมาต่อกนั แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ประเพณีวฒันธรรม

ของทอ้งถ่ินนั้นๆ นอกจากน้ีเพลงพื้นบา้นยงัเป็นเพลงท่ีเกิดจากงานเทศกาลต่างๆ พิธีกรรมหรือ

กิจการอาชีพต่างๆ เพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดจากการท างานของชาวบา้นในทอ้งถ่ิน  

จากความหมายของเพลงพื้นบา้นดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า เพลงพื้นบา้น 

คือ บทเพลงท่ีใชร้้องโตต้อบกนัของชาวบา้นท่ีร้องสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยถ่ายทอดดว้ยวิธี

มุขปาฐะในรูปแบบการท่องจ า มากกวา่การจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นการใชป้ฏิภาณไหว

พริบในการดน้เน้ือเพลงต่อกนั ซ่ึงมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น คือการใช้ภาษาท่ีเรียบง่าย ร้อยเรียงดว้ย

ฉันทลกัษณ์แบบชาวบา้นท าให้เขา้ใจง่าย มีการใช้ส านวนโวหารเปรียบเทียบท่ีคมคายลึกซ้ึง มกัมี

เน้ือหาท่ีแสดงออกในลักษณะเก้ียวพาราสี ตดัพอ้ต่อว่า ประชดประชันกันระหว่างฝ่ายหญิงและ                

ฝ่ายชาย เพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่ผูเ้ล่นและผูช้ม  
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3.2 ควำมส ำคัญและบทบำทของเพลงพืน้บ้ำน  

เพลงพื้นบา้นจดัเป็นวรรณกรรมทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของมุนษย ์มีการสืบทอด

จากรุ่นสู่รุ่น ถ่ายทอดผา่นการท่องจ า โดยมีลกัษณะความเป็นพื้นบา้นก็คือมีความเรียบง่าย เป็นส่ือ          

ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยม ทศันคติท่ีมีต่อเร่ืองต่างๆ ในสังคม รวมถึงประเพณี

วฒันธรรม ถ่ายทอดออกมาผ่านเพลงพื้นบ้านส่ิงเหล่าน้ีล้วนแล้วมีความส าคญัและมีบทบาท             

ต่อสังคมนั้นๆ อยา่งมาก จึงมีผูก้ล่าวถึงความส าคญัและบทบาทของเพลงพื้นบา้นไวด้งัน้ี 

ทัศนีย์ ทานตวณิช (2523 : 87) ได้กล่าวถึงความส าคัญของเพลงพื้นบ้านสรุปได้ว่า          

เพลงพื้นบ้านเป็นมรดกทางวฒันธรรม เป็นข้อมูลประเภทมุขปาฐะ มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น          

ด้วยการท่องจ าปากต่อปาก มีเน้ือหาแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมประเพณีในคนในแต่ละท้องถ่ิน 

เพลงพื้นบา้นเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบา้นได้เด่นชดั ผ่านทางเน้ือหาของเพลง กล่าวคือ 

เพลงพื้นบา้นเป็นเพลงของชาวบา้น จึงยอ่มแสดงถึงวถีิชีวติของชาวบา้นไดเ้ป็นอยา่งดี เพลงพื้นบา้น

จดัเป็นมหรสพช้ินเอกเลยก็วา่ได ้เพราะมีบทบาทอนัส าคญัท่ีช่วยให้เด็ก คนหนุ่มคนสาว รวมถึงคน

เฒ่าคนแก่ในชุมชนได้รับความบนัเทิงใจ ทั้งในยามว่างและยามเทศกาล หรือแม้แต่ในเวลาท่ี

ประกอบกิจการงานต่างๆ นอกจากนั้นเพลงพื้นบา้นยงัเป็นเคร่ืองช่วยใหเ้กิดความสามคัคี ความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกันของคนในชุมชน เพราะเป็นโอกาสท่ีท าให้คนในชุมชนได้มาพบปะพูดคุย

ตลอดจนร้องเล่นเพลงพื้นบา้น เป็นผลท าใหทุ้กคนเกิดความรักใคร่ อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  

สุกญัญา ภทัราชยั (2533 : 370) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัและบทบาทของเพลงพื้นบา้นสรุป

ไดว้า่ เพลงพื้นบา้นมีความส าคญัต่อสังคมไทยในดา้นความบนัเทิง เพราะเน้ือหาของเพลงเต็มไปด้วย

โวหารปฏิภาณและโวหารสังวาสท่ีเรียกเสียงหัวเราะจากผูฟั้ง อีกทั้งยงัมีท่วงท านอง จงัหวะท่ี

สนุกสนาน คึกคกัเร้าใจ มีท่าทางการร าท่ีย ัว่เยา้เขา้ท านองท าให้ผูร้้องและผูฟั้งเกิดความเพลิดเพลิน 

เป็นตน้ ดา้นการศึกษาเพลงพื้นบา้นมีบทบาทส าคญัในการให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ ทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม เช่น ความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติ สภาพแวดล้อม การด าเนินชีวิตในสังคม รวมถึงความรู้                 

ในดา้นพุทธศาสนา หลกัธรรมค าสอน  ซ่ึงเร่ืองท่ีใช้อบรมสั่งสอนก็มกัจะสอดแทรกค่านิยม และ

กฎเกณฑ์การปฏิบัติตนในสังคมไวด้้วย เช่น เพลงกล่อมเด็ก เป็นต้น ด้านการควบคุมก ากับ            

ทางสังคม เพลงพื้นบา้นก็มีบทบาทในการควบคุมสังคมดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากในเน้ือหาของเพลง            

จะช้ีแนะระเบียบแบบแผน ธรรมเนียมปฏิบติั และพฤติกรรมต่างๆท่ีเหมาะสมและไม่แหมาะสม            
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ในสังคม พ่อเพลงแม่เพลงนอกจากจะมีน ้ าเสียงท่ีน่าฟังแล้วยงัต้องมีประสบการณ์ชีวิต และ                 

เร่ืองทัว่ๆไป มาเสนอเพื่อโนม้นา้วใจผูฟั้งให้คลอ้ยตาม นอกจากน้ีเพลงพื้นบา้นยงัมีบทบาทในดา้น

การระบายความคบัขอ้งใจ กล่าวคือเพลงพื้นบา้นมีความเป็นอิสระทางการส่ือสารอารมณ์ ความรู้สึกนึก

คิด จึงเป็นทางออกท่ีคนในสังคมใช้ระบายความคบัขอ้งใจ ท่ีมีต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ ประเพณี 

ค่านิยม เป็นตน้ เช่น เพลงปฏิพากยใ์นภาคกลาง จะพูดถึงการท ามาหากิน ความรู้สึกต่อชาวจีนท่ีมี

ฐานะทางเศรษฐกิจดีกวา่ ตลอดจนการแบ่งแยกชนชั้น และบทบาทสุดทา้ยของเพลงพื้นบา้นท่ีปรากฏ

เด่นชดัคือการท าหนา้ท่ีเป็นส่ือมวลชน เช่น เพลงร่อยพรรษา ของชาวจงัหวดักาญจนบุรี คือเพลงท่ีใช้

เชิญชวนบอกบุญแก่ชาวบา้นใหเ้ตรียมตวัไปท าบุญ เน่ืองในวนัออกพรรษาอยา่งพร้อมเพรียงกนั  

บุญเสริม  แกว้พรหม (2542 : 36) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าและบทบาทของเพลงพื้นบา้นภาคใตไ้ว้

วา่ เป็นบทเพลงท่ีมีคุณค่าทั้งทางดา้นอารมณ์ ดว้ยลีลาของถอ้ยค าส านวนและท่วงท านองการขบัร้อง 

มีคุณค่าทางสังคม ดว้ยเป็นส่ือสะทอ้นภาพสังคม ความรู้สึกนึกคิดและวิถีชีวิตของคนในสังคม มี

คุณค่าทางดา้นสติปัญญา ดว้ยเน้ือหาสาระท่ีปรากฏอยู่ ท  าให้ไดรั้บรู้เร่ืองราวทั้งท่ีเป็นศาสตร์และ

เป็นศิลป์ มีคุณค่าทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม จากขอ้คิดท่ีเป็นแนวประพฤติปฏิบติัอนัปรากฏอยู่           

ในเพลง ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการด าเนินชีวิต และมีคุณค่าทางดา้นวรรณศิลป์ ถอ้ยค าส านวน 

ลีลาการประพนัธ์และภาษาร้อยกรองท าใหผู้ฟั้งไดซ้าบซ้ึงถึงความงามและรสแห่งภาษา  

จากความส าคญัและบทบาทของเพลงพื้นบา้นท่ีมีผูก้ล่าวไวข้า้งตน้ จึงสรุปไดว้่า เพลงพื้นบา้น            

มีความส าคญัและบทบาทท่ีส าคญัต่อสังคมอยา่งมาก เน่ืองจากเพลงพื้นบา้นเป็นบทเพลงท่ีถ่ายทอด

ความรู้สึกนึกคิดอนัเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆ และเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงคนในชุมชนไดง่้ายท่ีสุด 

ดว้ยภาษาท่ีเรียบง่าย เขา้ใจง่าย มีส านวนโวหารเปรียบเทียบท่ีคมคาย และมีความสนุกสนาน บนัเทิงใจ 

ท าให้ผูรั้บฟังได้รับความรู้หรือเน้ือหาโดยไม่รู้ตวั ดงันั้นเพลงพื้นบา้นจึงสามารถถ่ายทอดคุณค่า

ต่างๆให้คนในสังคมได้รับรู้ รวมถึงถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีปฏิบติัให้คนในสังคม             

ไดฟั้งและน าไปปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  

3.3 ประเภทของเพลงพืน้บ้ำน  

เพลงพื้นบ้านมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเพลงพื้นบ้านภาคเหนือ                   

เพลงพื้นบา้นภาคใต ้เพลงพื้นบา้นภาคอีสาน และเพลงพื้นบา้นภาคกลาง ซ่ึง สุกญัญา  ภทัราชยั 

(2533 : 349) ไดแ้บ่งประเภทของเพลงพื้นบา้นไว ้8 วธีิ ดงัน้ี 
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1. แบ่งตามเขตพื้นท่ี เป็นการแบ่งตามสถานท่ีท่ีปรากฏเพลง อาจแบ่งกวา้งท่ีสุดเป็นภาค 

เช่น เพลงพื้นบา้นภาคเหนือ เพลงพื้นบา้นภาคกลาง เพลงพื้นบา้นภาคใต ้หรือแบ่งย่อยลงไปอีก             

เป็นจงัหวดั อ าเภอ ต าบล เช่น เพลงพื้นบา้นอ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เป็นตน้  

2. แบ่งตามกลุ่มวฒันธรรมของผู ้เป็นเจ้าของเพลง เช่น เป็นเพลงพื้นบ้านของกลุ่ม

วฒันธรรมไทยโคราช เพลงพื้นบา้นวฒันธรรมไทยเขมร เพลงพื้นบา้นวฒันธรรมไทยลาว เป็นตน้  

3. แบ่งตามโอกาสท่ีร้อง เป็นเพลงท่ีร้องตามฤดูกาลหรือเทศกาล และเพลงท่ีร้องเล่นทัว่ไป

ไม่จ  ากดัโอกาส เช่น เพลงท่ีร้องตามฤดูกาลหรือเทศกาล ไดแ้ก่ เพลงเก่ียวขา้ว เพลงนา เพลงสงฟาง 

เพลงบอก เป็นตน้ ส่วนเพลงท่ีร้องไดไ้ม่จ  ากดัโอกาส ไดแ้ก่ เพลงซอ ของภาคเหนือ หมอล า เพลง

โคราช ของภาคอีสาน เป็นตน้  

4. แบ่งตามจุดประสงค์ในการร้อง เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงปลอบเด็ก เพลงประกอบ

การละเล่นของเด็ก เพลงปฏิพากย ์เพลงประกอบพิธีกรรม และเพลงร้องร าพนั เป็นตน้  

5. แบ่งตามความสั้นยาวของบทเพลง ไดแ้ก่ เพลงปฏิพากยส์ั้น เช่น เพลงสงฟาง เพลงชกักระดาน 

เป็นตน้ เพลงปฏิพากยย์าว เช่น เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เป็นตน้ 

6. แบ่งตามเพศของผูร้้อง ไดแ้ก่ เพลงของผูห้ญิงเพลงของผูช้าย เช่น เพลงสวดสรภญัญะ

ของอีสาน เป็นเพลงของผูห้ญิง หรือเพลงท่ีร้องในพิธีกรรม เช่น เพลงตุ้มโมง สวดพระมาลัย                 

เป็นเพลงเฉพาะผูช้าย เป็นตน้ 

7. แบ่งตามจ านวนของผูร้้อง เป็นเพลงเด่ียวและร้องหมู่ เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงพาดควาย 

เป็นเพลงร้องเด่ียว เพลงเก่ียวขา้ว เพลงเรือ เป็นเพลงร้องหมู่ เป็นตน้  

8. แบ่งตามวยัของผูร้้อง เป็นเพลงเด็ก เพลงผูใ้หญ่ เช่น เพลงจ ้ าจ้ี เป็นเพลงเด็ก หมอล า  

เพลงฉ่อย เป็นเพลงผูใ้หญ่ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี เอนก นาวิกมูล (2550 :118) ไดแ้บ่งประเภทของเพลงพื้นบา้นเพื่อความสะดวก

ในการพิจารณาไวห้ลายวธีิ ดงัน้ี 

1. การแบ่งตามความสั้น-ยาวของเพลง เช่น เพลงสั้น ไดแ้ก่ เพลงระบ า เพลงพิษฐาน เพลง

สงฟาง เพลงส าหรับเด็ก เพลงชกักระดาน เพลงเขา้ทรง เพลงแห่นางแมว เพลงฮินเลเล เป็นตน้ ส่วน

อยา่งเน้ือยาวไดแ้ก่ เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงอีแซว เป็นตน้  
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2. การแบ่งตามรูปแบบของกลอน คือจดัเพลงท่ีมีฉนัทลกัษณ์เหมือนกนัอยูใ่นพวกเดียวกนั  

ซ่ึงสามารถจดัได ้3 พวก คือ พวกกลอนสัมผสัทา้ย คือเพลงท่ีลงสระขา้งทา้ยสัมผสัไปเร่ือยๆ ไดแ้ก่ 

เพลงฉ่อย ล าตดั เพลงระบ าชาวไร่ เพลงระบ าบา้นนา เพลงหนา้ใย เพลงอีแซว เพลงสงคอล าพวน 

เพลงเทพทอง พวกท่ีสอง คือ ลงกลอนสัมผสัทา้ยเหมือนกนั แต่เวลาลงเพลงเม่ือใดตอ้งมีการสัมผสั

ระหว่างสามวรรคท้ายเก่ียวโยงกัน เช่น เพลงเรือ เพลงเต้นก า เพลงขอทาน เพลงแอ่วเคล้าซอ               

ส่วนพวกท่ีสาม เป็นพวกท่ีมีฉันทลกัษณ์ไม่เหมือนใครแต่อาจคลา้ยกนับา้ง เช่น เพลงส าหรับเด็ก 

เพลงระบ า เพลงพิษฐาน เพลงสงฟาง เพลงชักกระดาน เพลงเต้นก าร าเคียว เพลงพาดควาย                  

เพลงปรบไก่ เพลงเหยย่ เป็นตน้  

3. การแบ่งเป็นเพลงโตต้อบและธรรมดา เพลงร้องโตต้อบ ได้แก่ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว 

เพลงเรือ ฯลฯ ส่วนเพลงอีกพวกหน่ึงเป็นเพลงท่ีร้องคนเดียวหรือร้องพร้อมกัน หรือไม่จ  าเป็น             

ตอ้งร้องโตต้อบกนั เช่น เพลงส าหรับเด็ก เพลงขอทาน เพลงชกักระดาน เพลงสงฟาง เป็นตน้ 

4. การแบ่งโดยใช้เวลามาเดินความในการอธิบาย โดยพิจารณาจากความเก่ียวเน่ืองกัน           

ของเพลงตามล าดบั คือเพลงท่ีเล่นตามเทศกาลและฤดูกาล เช่น หนา้น ้าหรือหนา้กฐิน ผา้ป่า ก็จะเล่น

เพลงเรือ เพลงหนา้ใย ถดัจากกฐินถึงหนา้เก่ียว ก็เล่นเพลงเก่ียวขา้ว เพลงสงคอล าพวน เพลงสงฟาง 

เพลงเต้นก าร าเคียว ถัดจากหน้าเก่ียวก็เป็นตรุษสงกรานต์ ก็จะเล่นเพลงพิษฐาน เพลงระบ า                    

เพลงพวงมาลยั เพลงเหยย่ เป็นตน้ ส่วนอีกประเภทหน่ึงคือเพลงท่ีเล่นไดท้ัว่ไปโดยไม่จ  ากดัช่วงเวลา 

เช่น เพลงส าหรับเด็ก เพลงอีแซว เพลงระบ าบา้นนา เพลงพาดควาย เพลงปรบไก่ เพลงเทพทอง              

ล าตดั เพลงฉ่อย เพลงขอทาน เป็นตน้  

จากการแบ่งประเภทเพลงพื้นบา้นตามรูปแบบต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้นั้นสามารถสรุป

ไดว้า่ เพลงพื้นบา้นมีหลายประเภท โดยมีการแบ่งออกเป็นหลายวิธี เช่น แบ่งตามรูปแบบของฉนัทลกัษณ์

กลอนในบทเพลง แบ่งตามความสั้ นยาวของเน้ือหา แบ่งตามวยัของผูเ้ล่น ได้แก่ เพลงร้องเล่น

ส าหรับเด็กและเพลงส าหรับผูใ้หญ่ เป็นตน้  หรือการแบ่งตามโอกาสท่ีเล่น ไดแ้ก่ เพลงพื้นบา้นท่ี

เล่นในช่วงเทศกาลหรือฤดูกาลต่าง  ๆเช่น เพลงเก่ียวขา้ว เพลงสงฟาง เพลงพิษฐาน เพลงชกักระดาน เป็นตน้  

และเพลงพื้นบา้นท่ีสามารถเล่นไดทุ้กช่วงโอกาส เช่น เพลงฉ่อย เพลงอีแซว ล าตดั เพลงเหยย่ เพลงซอ 

เพลงหมอล า เป็นตน้  
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3.4 ประวตัิควำมเป็นมำและลักษณะของเพลงพืน้บ้ำนแต่ละประเภท 

     3.4.1 ล ำตัด 

3.4.1.1 ประวติัและความเป็นมาของล าตดั 

 ประวัติของล าตัด เ ร่ิมต้นมาจากการตีกลองร ามะนาพร้อมกับสวด

สรรเสริญพระเจา้ทางศาสนาอิสลาม ดั้งเดิมเล่นกนัในจงัหวดัปัตตานีและในเขตวฒันธรรมมลายู 

เรียกวา่ ดิเกฮูลู ผูเ้ล่นเป็นผูช้ายทั้งหมด   ผูท่ี้ท  าใหลิ้เกและล าตดัเกิดข้ึนนั้นเป็นชาวไทยมุสลิมท่ีเขา้มา

อยูใ่นกรุงเทพฯ เน่ืองมาจากสงคราม คร้ังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกลา้ฯ 

ให้กรมพระราชวงับวรฯ ลงไปปราบพม่าทางตอนใตแ้ละไปปราบเจา้เมืองตานี ก็ไดก้วาดตอ้นผูค้น

ทางนั้นเขา้มาดว้ย และก็มาตั้งถ่ินฐานอยูแ่ถวส่ีแยกบา้นแขก มีนบุรี บางกะปิ ฯลฯ  

 เอนก นาวกิมูล (2550 : 584) ไดอ้า้งถึง สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรง

กล่าวไวใ้นหนงัสือระเบียบต านานละคร วา่ เม่ือ พ.ศ.2423 นกัสวดเพลงแขกเขา้จงัหวะร ามะนาได้

เขา้มาสวดถวายตวัในการบ าเพญ็พระราชกุศล ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงเราเรียกวา่ “ดิเก” 

ต่อมาพวกนักสวดก็ได้แผลงเป็นล าน าต่างๆ มีการแสดงประกอบเป็น

เร่ืองราวอย่างละคร จึงได้เรียกว่า “ลิเกลูกบท” เพราะฉะนั้น “ดิเก” ท่ีเล่นเป็นเร่ืองราวก็ถูกแยก

ออกเป็น “ลิเก” นัน่เอง และนอกจากน้ีก็ยงัแผลงดิเก ให้มีการร้องเล่นเป็นบทเบ็ดเตล็ด มีการร้อง 

บนัตน และร้องดน้แกก้นั มีท่วงท านองเป็นภาษามลาย ูเรียกวา่  “ละกูเยา” ซ่ึงวธีิการแสดงละกูเยาน้ี

แรกเร่ิมแลว้ผูตี้ร ามะนาจะเป็นนกัร้องดว้ย ออกมาตั้งวงตีร ามะนาโหมโรงดว้ยเพลงร ามะนาล้วนๆ 

ก่อน ต่อจากนั้นผูเ้ป็นตน้บทจะน าร้องบนัตนซ่ึงเป็นภาษาแขก แลว้บรรดาผูท่ี้ตีร ามะนาในวงนั้นจะ

ร้องตามอีก 2 เท่ียว ตน้บทจึงแยกออกร้องเป็นใจความสั้นๆ และลูกคู่ก็ร้องรับยืนอยูใ่นท านองเดิม

ตลอดไปนานพอสมควร แลว้ตน้บทก็เปล่ียนเพลงต่อไปตามล าดบั โดยถอ้ยค าท่ีร้องนั้นภายหลงั

แทรกค าไทยเขา้ไปมาก เหลือภาษาแขกไวแ้ต่ท่ีลูกคู่รับ จนกระทัง่ต่อมาร้องเป็นค าไทยทั้งหมด ใน

ท่ีสุดการแสดงอย่างน้ีก็เรียกวา่ “ลิเกล าตดั” แลว้กร่อนลงเหลือ “ล าตดั” ภายหลงัมีการประชนักนั  

ว่าแกก้นั เพื่อเอาแพช้นะกนัจริงๆ ประกวดประชนักนัทั้งฝีมือร ามะนา เพลงท่ีร้องและการว่าด้น 

ของตน้บท (กุลทรัพย ์เกษแม่นกิจ, 2527: 27) 
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3.4.1.2  ลกัษณะค าประพนัธ์ 

 บทกลอนท่ีใช้ร้องในล าตดั มีลกัษณะเป็น “กลอนหัวเดียว” ซ่ึงจ าแนก

ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. สร้อยเพลง เป็นกลอนท่ีร้องข้ึนมาก่อนบทร้อง เราเรียกอีกอยา่งวา่ “ลูกคู่”   

ซ่ึงถือว่าสร้อยเพลงหรือลูกคู่น้ีคือการตั้งคีย์เสียง ให้ลูกคู่ร้องรับ และตั้งท านองการร้องไปด้วย 

เพราะล าตดัมีสร้อยเพลงเป็นตวัก าหนดท านอง ซ่ึงในล าตดัมีอยูห่ลายท านองดว้ยกนั 

 2. บทร้อง ในบทร้องน้ีจะมีจ านวนค าวรรคละประมาณ 11-12 ค  า 8 ค า 

และ 4 ค  าหรือท่ีเรียกวา่ “โขยก 4 ค  า” มกัเรียกอีกอยา่งวา่ กลอนสิบ กลอนแปด และโขยก 

ตวัอยา่งกลอนล าตดั (กลอนสิบ) 

สร้อยเพลง : รถข้ึนฉนัก็มอง เอ่อเอิงเอย รถล่องฉนัก็สั่ง พอ่คนท่ีนัง่หวัแถว เอ๊ิงเงย 

แจ่มแจ๋วดีจงั (ซ ้ า) 

  บรรจงหตัถจ์ดัวาง ข้ึนระหวา่งแสกหนา้ 

 โยกทางซา้ยยา้ยทางขวา  ตามครูบาสอนสั่ง 

  อนัล าตดัโบราณ  เขาวา่กนัหัน่แหลก 

 วา่กระทบกระแทก  มนัไม่แปลกหรอกผูฟั้ง  

(หมายเหตุ : ค  าสุดทา้ยคือค าวา่ “สั่ง” “ฟัง” ช้ีใหเ้ห็นวา่ กลอนน้ีคือกลอน “ลงั” ตามสร้อยเพลง) 

ตวัอยา่งกลอนล าตดั (กลอนแปด) 

  บรรจงหตัถจ์ดัวาง ระหวา่งหนา้ 

 โยกทางซา้ยยา้ยขวา  ครูบาสั่ง 

  อนัล าตดัโบราณ  วา่กนัแสบ 

 มีวา่เหน็บวา่แหนบ  เป็นแบบอยา่ง 

ตวัอยา่งกลอนล าตดั (โขยกส่ีค า) 

  ล าตดัวนัน้ี  เห็นทีดีแน่ 

 มีหนุ่มมีแก่   มาแลมานัง่ 

  ผูช้มก็เชียร์  ไม่เสียน ้าใจ 

 วา่กนัใหอ้าย   ไปเสียหน่ึงคร้ัง 
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     3.4.2 เพลงฉ่อย  

  3.4.2.1 ประวติัและความเป็นมาของเพลงฉ่อย 

   เพลงฉ่อยเป็นเพลงท่ีร้องโตต้อบกนัระหวา่งหญิงและชาย นิยมร้องเล่นกนั

อย่างแพร่หลายตั้งแต่ราวสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 แต่ไม่มีหลกัฐาน

ปรากฏว่าเพลงฉ่อยเกิดข้ึนเม่ือใด  มนตรี ตราโมท (2497 : 40) ไดก้ล่าวถึงเพลงฉ่อยไวใ้นหนงัสือ

การละเล่นของไทยว่า เพลงฉ่อยปรับปรุงมาจากเพลงปรบไก่ เพลงโคราช เพลงเรือ คือตบมือเป็น

จงัหวะอยา่งเพลงปรบไก่ ร้องบทไหวค้รูและเกร่ินอยา่งเพลงโคราช  ใชก้ลอนคลา้ยเพลงเรือ เป็นตน้  

เม่ือก่อนเพลงฉ่อยสามารถตั้งกนัเป็นอาชีพได ้คือรับจา้งเล่นงานทัว่ไป ส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเพลง

ฉ่อย คือ การท่ีลูกคู่รับดว้ยค าวา่ เอ่ชา เอช้า ชา ฉาดชา หน่อยแม่  ส่วนใหญ่เพลงฉ่อยจะมีการจดจ า

กนัมาแบบมุขปาฐะ คือจะเรียกเพลงเป็นตบั เช่น ตบัชิงชู ้ ตบัผกูรัก ตบัชวนมีผวั ตบัสู่ขอ เป็นตน้  

เพลงฉ่อยมีธรรมเนียมและล าดบัการเล่น ดงัน้ี เร่ิมตน้เล่นเพลงฉ่อย ตอ้งมี

การไหวค้รู โดยมีพานก านล หรือพานใส่หมากพลู บุหร่ี ธูป เทียน ดอกไม ้เงิน 6 บาท หรือจะ                   

ก่ีสตางค์ก่ีบาทก็แลว้แต่การถ่ายทอดมา จากนั้นก็จะให้ฝ่ายชายไหวค้รูก่อน และตามดว้ยฝ่ายหญิง 

โดยจะไหวพ้ระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์พ่อแม่ และครูอาจารย ์คลา้ยกบัการไหวค้รูทัว่ไป  ต่อมา 

ก็วา่ “ตน้เพลงฉ่า” คือร้องส่งล าเพลงแลว้ก็ลุกข้ึนร า เรียกวา่ ร าสามไม ้คือ กา้วไปขา้งหนา้สองกา้ว 

และกา้วถอยหลงัหน่ึงกา้ว ตอนกา้วหลงัน้ีตบมือให้ลงจงัหวะพอดี จากนั้นชายก็ว่า “เพลงเกร่ิน”           

ต่อจากเพลงฉ่าเลย ซ่ึงเพลงเกร่ินน้ีจะมีท านองท่ีไพเราะ มีเน้ือหาคือชกัชวนฝ่ายตรงขา้มข้ึนมาเล่น

เพลงดว้ยกนั เม่ือชายวา่เกร่ินเสร็จ หญิงก็จะวา่เกร่ินบา้ง เม่ือเห็นวา่สมควรแก่เวลาแลว้ ก็จะเร่ิมร้อง

เขา้สู่เพลงตบัต่างๆ ตอนน้ีเรียกอีกอย่างว่า “ว่าประ” เพราะจะเป็นการว่าโตต้อบกนัของฝ่ายหญิง

และฝ่ายชาย มีการร้องแกก้นั หลงัจากแสดงเสร็จผูเ้ล่นก็จะมีการไหวข้อขมากนั 

3.4.2.2 ลกัษณะค าประพนัธ์ 

           กลอนเพลงฉ่อยไม่นบักลอนตอนว่า ตน้เพลงฉ่า เพราะเป็นเพลงสั้นๆ ไม่มี

แบบแผน แต่ท่ีมีเป็นหลกั มีอยู ่2 แบบใหญ่ คือ 

           1. กลอนไหวค้รูและเพลงเกร่ิน ตวัอยา่งเช่น 

         “พี่มายนือกัอ้ึงตะลึงแล หลงรักกนัอยูแ่ต่ขา้งหลงั 

 คร้ันจะพูดไม่ออกบอกไม่ดงั  ขา้ก็มาจนใจเฝ้าแต่ยนืจอ้ง 
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 คร้ันจะพูดไม่ออกบอกไม่ได ้  จึงใชไ้ปดว้ยสายตามอง  เอยไป” (รับ) 

           2.  กลอนวา่ประทัว่ไป ตวัอยา่งเช่น 

             “ฉนัจะมีเน้ือความ/ร้องถามหน่อย แม่หนูเอ๋ยอยา่นอ้ย น ้าใจ 

 ก็ดูมายนืสลา้ง/ดูมานัง่เป็นแถว   ถามวา่มีผวัแลว้ กนัหรือไร 

 ถา้หากวา่มีผวัแลว้/ก็คงไม่แคลว้นมคลอ้ย  หากเป็นสาวนอ้ยนอ้ยคงแน่นใน 

 จะพิศดูหนา้ก็ตก/จะพิศดูอกก็พร่อง  จะพิศดูผนืทอ้ง ใหส้งสัย 

 จะพิศดูตะโพก/ท าไมถึงตกพระพกัตร์  รอยใครเขาปักมาทอ้งลาย” 

(รับ : เอ่ชา เอช้า ชาฉ่าชา หนอยแม่) 

 หมายเหตุ: การใชค้  าในวรรคหน่ึง มีตั้งแต่ 6-9 ค า บางวรรคอาจจะมากหรือนอ้ยกวา่น้ีก็ได ้

ค าสุดทา้ยของวรรคหนา้ตอ้งสัมผสักบัค าท่ี 3 หรือ 5 ของวรรคหลงั และค าสุดทา้ยของทุกวรรคหลงั

จะตอ้งสัมผสักนัไปจนจบ 

     3.4.3 เพลงอแีซว  

3.4.3.1 ประวติัและความเป็นมาของเพลงอีแซว 

 เพลงอีแซวเป็นเพลงร้องย ัว่เยา้กนัระหว่างชายและหญิง ต่อมานิยมร้อง

ยาวข้ึนโตต้อบกนัเป็นเพลงตบั เอนก นาวกิมูล (2550 : 640) กล่าววา่ เพลงอีแซวเป็นเพลงท่ีพ่อเพลง

แม่เพลงในเขตสุพรรณบุรี อ่างทอง กล่าวพอ้งกนัวา่เป็นเพลงใหม่ เร่ิมมีเล่นข้ึนเม่ือ 40-50 ปี นบัจาก 

พ.ศ. 2527 ถ่ินก าเนิดอยูใ่นจงัหวดัสุพรรณ แต่ก่อนเพลงอีแซวมีลกัษณะเพียงย ัว่ลอ้กนั เก้ียวพาราสีกนั 

ไม่ได้เล่นเป็นเร่ืองราวเหมือนเพลงฉ่อย ส่วนท่ีมาของค าว่า “อีแซว” เอนก นาวิกมูล ได้สัมภาษณ์              

พ่อเพลงแม่เพลงแลว้ไดล้งความเห็นกนัว่า เพลงอีแซว คือยืนร้องแซวกนัยนัรุ่ง มีผูเ้ล่นก่ีคนก็ตอ้งยืน

ทั้งหมด  

3.4.3.2 ลกัษณะค าประพนัธ์  

 เพลงอีแซวมีจงัหวะท่ีกระชั้น สนุก เร้าใจ นิยมใชร้้องสัมผสัอกัษร ธรรมเนียม

ในการเล่นก็จะคลา้ยเพลงฉ่อย คือมีการตั้งเคร่ืองก านลครู ร้องบทไหวค้รู  เกร่ิน ใชเ้คร่ืองดนตรีคือ

ฉ่ิงและกรับ ประกอบแทนการปรบมือ ปัจจุบนัพ่อไสว วงษง์าม ไดน้ ากลองตะโพนเขา้มาประกอบ

ในการเล่น จึงท าใหมี้ท่วงท านองท่ีสนุกมากยิง่ข้ึน   
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ตวัอยา่งกลอนเพลงอีแซว 

“โอแ้ม่ดอกกระเจาะ ของพี่แจ่มกระจ่าง รักพี่จะตอ้งจางไปดว้ยความจนใจ 

จนใจหมายจอ้ง มานัง่จ๋องรักเจา้   จนจิตจบัเจ่า เพราะเป็นความจนใจ 

แม่แจ่มกระจ่าง จะจากจางเป็นอ่ืน   เจอเจอะคงไม่ช่ืนไม่ช่ืนหวัใจ 

จะตอ้งจากนางนอ้งจริงแม่หล่อนจ๋า  ถา้รักพี่แลว้นอ้งอยา่เป็นสองใจ” 

(ลูกคู่รับ : เอ่อเหอ้เออ๊ แลว้สองใจ)     

หมายเหตุ : เพลงอีแซวมีลกัษณะฉนัทลกัษณ์คลา้ยเพลงฉ่อย คือเป็นกลอนหวัเดียว 

กลอนท่ีมกัใชม้ากท่ีสุดก็คือกลอนไล (หมายถึง ใชค้  าท่ีประกอบดว้ยสระไอ) แต่จะต่างกนัตรงการรับ

ลูกคู่ กล่าวคือการรับลูกคู่ในอดีต มกัรับวา่ ชะแลว้ท าไม ชะแลว้สองใจ ฯลฯ คือ มีค าวา่ “ชะแลว้” เสมอ 

ภายหลงัไม่ร้องว่า “ชะแลว้” ตดัเหลือแค่ค  าว่า “แลว้” ค าเดียว เช่น แลว้ท าไม แลว้สองใจ ฯลฯ เป็นตน้ 

ส่วนในเร่ืองท านองก็มีการดดัแปลง ในอดีตก็ร้องอีกแบบหน่ึง ปัจจุบนัก็ร้องอีกแบบหน่ึง และท่ีใหม่

ท่ีสุดก็คือการร้องวา่ “เอา้มาเถิดหนากระไรแม่มา”  

     3.4.4 เพลงเต้นก ำ หรือทีนิ่ยมเรียกว่ำ “เพลงเกีย่วข้ำว”  

3.4.4.1 ประวติัและความเป็นมาของเพลงเตน้ก า 

 เอนก นาวิกมูล (2550 : 209-216) กล่าวถึงความเป็นมาของเพลงเตน้ก า

และเพลงเก่ียวขา้วสรุปไดว้า่ เพลงเก่ียวขา้วเป็นเพลงท่ีชาวนาท่ีเป็นทางเพลงนั้นนิยมร้องกนัในขณะ

กม้เก่ียวขา้วอยูใ่นนากบัพวกๆท่ีมาช่วยกนัเอาแรง ซ่ึงแต่เดิมนั้นเพลงท่ีน ามาร้องในขณะเก่ียวขา้วน้ี

ไม่มีแบบแผนตายตวัว่าจะเป็นลกัษณะทางเพลงอย่างไร บางทอ้งถ่ินก็น าเอาเพลงเรือ หรือท านอง

เพลงยีเ่กมาร้องเล่นกนัก็มี ต่อมาจึงไดเ้กิดมีลกัษณะเฉพาะของเพลงเก่ียวขา้วในทอ้งถ่ินภาคกลางข้ึน 

โดยมากแลว้ในหนา้เก่ียวนั้น ชาวนาหรือพวกท่ีมาช่วยเอาแรงท่ีเป็นพ่อเพลงแม่เพลงนั้นมกัจะนิยม

ร้องกันอยู่ 2 แบบ แบบแรกคือ ท านองท่ีร้องกันอยู่ในขณะก้มเก่ียวข้าวเลย ซ่ึงเราเรียกกันว่า                

เพลงเก่ียวขา้ว ตามท่ีเขา้ใจ และมีอีกท านองท่ีเอาไวร้้องกนัในขณะท่ีหยดุพกัเก่ียวขา้ว ซ่ึงตอ้งตั้งแถว 

ร้องไปเตน้ไป มิใช่เก่ียวไปร้องไปอย่างเพลงเก่ียวขา้ว ท านองเพลงดงักล่าวน้ี เรียกวา่ เพลงเตน้ก า 

ซ่ึงความสอดคลอ้งกนัของทั้ง 2 เพลงน้ีเอง ท่ีท าให้ผูร้้องผูฟั้งในยุคต่อๆมา เกิดความสับสนและ

เขา้ใจผิดไป ว่าท านองเพลงทั้ง 2 น้ีเหมือนกนั จึงเกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนไปว่าเพลงท่ีเคย             

ไดย้ินมาเม่ือหน้าเก่ียวขา้วนั้นเป็นเพลงเก่ียวขา้วทั้งหมด ซ่ึงความจริงแลว้เพลงทั้งสองอย่างน้ีมิได้
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เหมือนกนั ไม่วา่จะเป็นทั้งในดา้นโอกาสในการร้อง ท่วงท านอง จงัหวะ หรือเน้ือร้อง ขอ้แตกต่างท่ีชดั

ท่ีสุดของทั้ง 2 เพลง คือ เพลงเตน้ก านั้น ทางลูกคู่จะมีการร้องรับในทา้ยค าท่ีลงของทุกวรรควา่ เฮ.้..

เฮะ หรือ เฮ.้..เอา้ เฮ ้เฮ ้ ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของเพลงเตน้ก าท่ีท าให้แตกต่างจากเพลงเก่ียวขา้วอย่าง

ส้ินเชิง และเพลงเตน้ก านั้นจะร้องก็ต่อเม่ือหยุดพกัเก่ียวขา้ว หรือจบจากการเก่ียวของวนั จึงจะมี             

การร้องเล่นกนัเกิดข้ึน นอกจากน้ีจุดเด่นของเพลงเต้นก ายงัมีอยู่อีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น

ลักษณะในการร้องโต้ตอบกันของพ่อเพลงแม่ เพลง การร้องโต้ตอบกันของทั้ งสองฝ่าย                                

ในเพลงเตน้ก าน้ี เป็นการร้องกนัอย่างท่ีคนทางเพลงเขาเรียกกนัว่า “แดงๆ” คือว่ากนัอย่างไม่ย ั้ง 

เรียกว่าว่ากนัอย่างถึงพริกถึงขิง เชือดเฉือนกนัอย่างเต็มท่ี และยิ่งหากพ่อเพลงแม่เพลงท่ีเล่นเพลง

เป็นอาชีพแล้วนั้ น มักจะมีวิธีในการเอาชนะอีกฝ่ายด้วยการยกัย ้ายถ่ายค ากลอน โดยอาศัย                   

ความช านาญ อย่างเช่น หากฝ่ายพ่อเพลงร้องกลอนไลไปแล้วฝ่ายแม่เพลงร้องตอบมาได้คล่อง               

ฝ่ายพ่อเพลงก็จะยกักลอนไปลงกลอนลา กลอนลี หรือกลอนอ่ืนๆ เพื่อหมายเชือดเฉือนเอาชนะ              

ฝ่ายตรงขา้ม แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัความช านาญของพอ่เพลงแม่เพลงแต่ละคนดว้ย 

3.4.4.2 ลกัษณะค าประพนัธ์  

 กลอนเพลงเตน้ก าจะเป็นกลอนหัวเดียวขนาดสั้น มีสองวรรค ในวรรคท่ี

สองจะลงทา้ยดว้ยสระเดียวกนัทั้งหมด เช่น กลอนลู ก็จะลงทา้ยดว้ยสระอู ตลอด ยกเวน้ท่อนลง

เพลงจะสัมผสัท่ีค าท้ายของวรรคแรกและลงท้ายวรรคท่ีสองด้วยค าว่าเอย แล้วลูกคู่ก็จะรับ ดัง

ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ตวัอยา่งกลอนเพลงเตน้ก า 

  (เอิง เงอ เอ๊ิง เงอ ชะ เอิงเงิงเงอ ชะ เอิงเงิงเงย้) ลูกคู่รับ (เฮ.้..เอา้ เฮ ้เฮ)้ 

“อนัตวัฉนัขออญัชุลี  ไหวอ้งคพ์ระมุนีโลกนารถ (เฮ.้..เอา้ เฮ ้เฮ)้ 

เข้ียวแกว้เข้ียวขวญัตวัฉนัเคารพ  ท่ีในพิภพเมืองนาคราช (เฮ.้..เอา้ เฮ ้เฮ)้ 

ขออยา่ใหพ้ร่ันจ ากลอนใหแ้ม่น  ไหวท้ั้งพระแท่นศิลาอาสน์ (เฮ.้..เอา้ เฮ ้เฮ)้ 

ผูค้นนบัถือเขาลือทั้งเมือง   ขอไหวเ้บ้ืองพระพุทธบาท (เฮ.้..เอา้ เฮ ้เฮ)้ 

ขอใหเ้สียงลูกวา่ไปอยา่งการเวก  ถา้คนเขาเกกขอใหข้า้ฉาด (เฮ.้..เอา้ เฮ ้เฮ)้ 

อยา่ใหอ้บัจนมีคนประมาท  ขออภิวาทคุณเอย” 

(ลูกคู่รับ)   เอิงเอย๊ คุณเอย... อยา่ใหอ้บัจนมีคนประมาท ( ซ ้ า ) ขออภิวาทคุณเอย  
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     3.4.5 เพลงเรือ  

3.4.5.1 ประวติัและความเป็นมาของเพลงเรือ 

 เพลงเรือ เป็นเพลงท่ีร้องโต้ตอบระหว่างชายกบัหญิง จะมีลูกคู่ร้องรับ         

ส่ิงท่ีเป็นลกัษณะเด่นก็คือ การร้องรับของลูกคู่จะลงทา้ยเพลงว่า “ฮ่าไฮ่” นิยมเล่นกนัแถบจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี การเล่นเพลงเรือ ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะลง

เรือคนละล า พ่อเพลงแม่เพลงจะนัง่อยูท่ี่คอเรือดา้นหนา้ ถดัไปจะเป็นคอสองและลูกคู่ เรือท่ีนิยมใช้

จะเป็นเรือพายมา้ หรือ เรือพะมา้ สันนิษฐานวา่นิยมใชเ้รือน้ีเพราะไม่โคลง ท าใหล้อยเรือไดส้บายๆ 

และบรรทุกคนไดม้ากกวา่ 10 คน  เม่ือเร่ิมฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายร้องเชิญก่อน เรียกวา่ ร้องเกร่ิน ใหฝ่้าย

หญิงลอยเรือเขา้มาเล่นเพลงกนั ส่วนใหญ่เน้ือหาของการร้องจะเป็นการเก้ียวพาราสีกนั พ่อเพลง          

แม่เพลงถา้มีความช านาญมากๆ ก็จะสามารถร้องโตต้อบเป็นเร่ืองราว บางทีสามารถร้องไดถึ้งค่อนรุ่ง 

คนฟังก็จะลอยเรือเป็นกลุ่มใหญ่ มีพ่อคา้แม่ขายลอยเรือขายของกนัจอแจ พอเล่นกนัพอสมควรก็จะ

แยกยา้ยกนักลบั โดยฝ่ายชายจะพายเรือไปส่ง แลว้นดัหมายไปพบกนัเพื่อมาวา่เพลงกนัใหม่  เพลงเรือ 

มกัร้องข้ึนดว้ยบทต่างๆ เช่น บทปลอบ บทชิงชู้ แต่งงาน มีลูก ถูกเกณฑ์ไปทพั หลบัฝัน ออ้นเมีย          

ใหก้ลบั ด่าเมีย ด่าชายชู ้ชูด่้าตอบ ตีหมากผวั และบทจาก (ส าอาง กล ่าศรี, 2549 : 164-168) 

3.4.5.2 ลกัษณะค าประพนัธ์  

 โดยทัว่ไปลกัษณะเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเพลงเรือเลยก็คือ การร้องรับ 

ฮ่าไฮ่ ของลูกคู่ นอกจากนั้นก็จะเป็นลกัษณะของการใช้กลอนหัวเดียว คือ การใช้กลอนท่ีลงสระ

เดียวกนัไปเร่ือยๆ การสัมผสัในตอนทา้ยจะเป็นแบบเพลงเตน้ก า คือ สามบาทสุดทา้ยตอ้งสัมผสั

เช่ือมโยงกนั  นอกจากนั้น เคร่ืองประกอบจงัหวะท่ีใชก้็จะมี กรับ และ ฉ่ิง ซ่ึงนายเพลงหรือพ่อเพลง

จะเป็นคนตีก ากบัจงัหวะไปเร่ือยๆ นอกนั้นก็เป็นลูกคู่คอยรับ คอยย ัว่ ฮ่าไฮ่ หรือคอยกระทุง้ ชะชะ 

ไปเร่ือยๆ ตามแต่จงัหวะจะส่ง โดยในเรือแต่ละล าจะมีการจุดตะเกียงไวก้ลางล าเพื่อให้แสงในเวลา

พลบค ่า หากมีการร้องเล่นกนัจนถึงเวลาค ่า 

ตวัอยา่งกลอนเพลงเรือ 

“เดือนสิบเอด็น ้านองเดือนสิบสองน ้าทรง กระผมก็เขน็เรือลง (ฮ่าไฮ่) หนา้ท่า 

เชิญพวกเชิญพอ้งทั้งลูกนอ้งลูกคู่   ท่ีซกัซอ้มกนัอยู ่(ฮ่าไฮ่) เร่ือยมา 

วนัน้ีไดม้าประสบไดม้าพบแม่เพลง  เราคงจะไดค้ร้ืนเครง (ฮ่าไฮ่)  เฮฮา 
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คนไหนกนัแน่ท่ีเป็นแม่เพลงเรือ   ลองมาวา่เสียคนละเหง่ือ(ฮ่าไฮ่) เถิดหนา 

แม่น่ิมอนงคท์  าไมไม่ลงมาหา   มาใหพ้ี่เห็นโฉมหนา้หน่อยเอย”  

(ลงเพลง ลูกคู่จะช่วยกนัร้องรับ โดยทวนเพลง ดงัน้ี แม่น่ิมอนงคท์  าไมไม่ลงมาหา  อนงค์

อนงคท์  าไมไม่ลงมาหา มาใหพ้ี่เห็นโฉมหนา้หน่อยเอย เอา้ ฮ่าไฮ่ เฉ่ียบเฉ่ียบ ) 

     3.4.6 เพลงพวงมำลยั  

3.4.6.1 ประวติัและความเป็นมาของเพลงพวงมาลยั 

 เพลงพวงมาลยัเป็นการละเล่นพื้นเมืองอยา่งหน่ึงมาแต่โบราณกวา่ 100 ปี 

ส าอาง กล ่าศรี (2549 : 108) ไดก้ล่าวไวว้า่ ดงัท่ีปรากฏในหนงัสือประเพณีการเล่นพื้นเมืองวา่ เพลง

พวงมาลยัน้ีนิยมเล่นกนัทางจงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงมีแนวเขตติดต่อกบัจงัหวดักาญจนบุรี  เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ มักเล่นในเทศกาลนักขัตฤกษ์ เช่น งานมงคล โกนจุก บวชนาค ทอดกฐิน  

เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั นิยมตั้งวงชายและหญิงอยู่ฝ่ายละคร่ึงวงกลม แต่ละฝ่ายมีพ่อเพลง        

แม่เพลงขา้งละ 1 คน นอกจากนั้นเป็นลูกคู่อย่างน้อย 3 คน ลูกคู่มีหน้าท่ีรับและปรบมือ เน้ือหา           

ในการร้องเป็นการเก้ียวพาราสีเชิงชูส้าว ค าร้องเป็นกลอนสดวา่แกก้นั จะมีเพียงบทไหวค้รูเท่านั้น           

ท่ีจะสืบทอดกนัมาก นอกนั้นก็มกัจะดน้กนัตามถนดั ไม่มีเพลงตบัเหมือนเพลงฉ่อย เร่ิมตน้การเล่น

ฝ่ายพอ่เพลงจะเป็นคนเกร่ิน คนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นลูกคู่จะเป็นผูต้บมือให้จงัหวะ ฝ่ายใดร้องก็จะออกมา

ร าอยูก่ลางวง เม่ือชายร้องจบหญิงก็จะออกมาร้องแก ้สลบักนัไปจนครบตวัแสดง  

3.4.6.2 ลกัษณะค าประพนัธ์  

 เอนก นาวกิมูล (2550 : 307) กล่าววา่ เพลงพวงมาลยัมีเอกลกัษณ์ตรงท่ีมกั

ข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ “เออ้ระเหยลอยมา...” แลว้ตามดว้ยสร้อยและเน้ือร้อง เพลงพวงมาลยัท่ีส ารวจพบ     

มีสองแบบ ได้แก่ เพลงพวงมาลยัสั้ นและเพลงพวงมาลยัยาว  ในบางแห่งเช่น อ าเภอพนมทวน 

จงัหวดักาญจนบุรี เรียกวา่ แบบเร็วกบัแบบชา้ จ  านวนค าในแต่ละวรรคไม่แน่นอนมีตั้งแต่ 5 – 8 ค  า 

ยกเวน้วรรคแรกจะตอ้งข้ึนตน้ว่า “เออ้ระเหยลอยมา...” หรืออาจเปล่ียนค าสุดทา้ยเป็น  ลอยล่อง    

ลอยปลิว ลอยไป ก็ได้ ในวรรคก่อนวรรคสุดทา้ยจะตอ้งร้องว่า “พวงเอ๋ยมาลยั หรือ พวงเจา้เอ๋ย

มาลยั” เป็นตน้  

ตวัอยา่งกลอนเพลงพวงมาลยั  

“เออ้ระเหยลอยมา  ลอยมาแลว้ก็ลอยไป  
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รักนอ้งมานานตั้งแต่วนัไปนา  วนัน้ีประสบหนา้จะหนีไปไหน 

เน้ืออ่อนนอนอุ่นอุดหนุนสักหน่อย ไดก้บัหนุ่มนอ้ยรักไม่แหนงหน่าย 

พวงเอ๋ยมาลยั    อยา่ตดัใหไ้กลเลยเอย” (ลูกคู่รับ) 

     3.4.7 เพลงเหย่ย  

3.4.7.1 ประวติัและความเป็นมาของเพลงเหยย่ 

 เพลงเหยย่ เป็นเพลงร้องโตต้อบกนั เน้ือเพลงสั้นมาก ชายและหญิงจะร้อง

สลบักนัคนละสองวรรค เม่ือจะเล่นเพลงเหยย่ก็ตอ้งมีกลองยาวมาตีเรียกชาวบา้น ดงันั้นเพลงเหย่ย 

กบักลองยาวจึงเป็นของคู่กนั  ซ่ึงขั้นตอนแรกก็ตอ้งโหมโรงโดยกลองยาวเสียก่อน ถือว่าเป็นการ

ปลุกอารมณ์ของผูเ้ล่นและผูช้ม เม่ือจะร้องกลองยาวก็จะตีชา้ลงและเบาลง เพื่อใหไ้ดย้นิเสียงคนร้อง

ชดัข้ึน ตอนน้ีก็จะมีการละเล่นกนั คือการร าพาดผา้ กล่าวคือ ชายจะเร่ิมร าออกไปก่อน แลว้ก็ถือเอา

ผา้ของตนไปดว้ย แลว้จะร าเขา้ไปหาผูห้ญิงท่ีอยูต่รงขา้ม แลว้ส่งผา้ให้ผูห้ญิงหรือคลอ้งผา้ให้ผูห้ญิง 

ฝ่ายหญิงก็จะตอ้งออกมาร าคู่ แลว้ก็ร้องโตต้อบกนัดว้ยเน้ือหาเก้ียวพาราสี ชายขอความรัก หญิงตอ้ง

สงวนท่าที เป็นตน้ เม่ือร าไดพ้อสมควรแลว้ ฝ่ายหญิงก็จะน าผา้ไปคลอ้งฝ่ายชายออกมาร า ส่วนฝ่าย

ชายคนเดิมก็ค่อยๆร าแยกออกไป สลบัแบบน้ีไปเร่ือยๆ  แต่ถา้ร าหลายคู่ ก็จะตอ้งมีคนร้องต่างหาก 

ไม่อยา่งนั้นเสียงจะตีกนั ส่วนวิธีการร านั้น จะร าแบบสืบเทา้ คือไม่ยกเทา้มากเกินไป ให้เทา้ซ้ายไป

ก่อนเสมอ ส่วนท่ามือแลว้แต่ท่ีผูร้ าจะประดิษฐข้ึ์น 

3.4.7.2 ลกัษณะค าประพนัธ์  

 ลักษณะกลอนเพลงเหย่ยเน้ือเพลงจะสั้ นมาก จะร้องสลับกันคนละ                      

2 วรรค เท่านั้น และค าทา้ยจะลงวา่ “เอย หรือ เหยย่” ทุกวรรค นอกจากนั้นลูกคู่หรือคนอ่ืนๆท่ีไม่ได้

เป็นตน้เสียงจะตอ้งช่วยกนัร้องรับทุกคร้ังท่ีคนร้องตน้เสียงร้องจบ 

ตวัอยา่งกลอนเพลงเหยย่ 

 ชาย : สวสัดีทุกท่าน  ท่ีมาในงานน้ีเอย  (ลูกคู่รับ) 

 หญิง : กม้เกลา้กราบกราน เคารพท่านยงัไงเอย (ลูกคู่รับ) 

 ชาย :     ร าหยดร ายอ้ย  สวยไม่นอ้ยเลยเอย (ลูกคู่รับ) 

 ชาย :     คนร าเม่ือตะก้ี  ยงัสู้คนน้ีไม่ไดเ้อย (ลูกคู่รับ) 
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 สรุปจากขอ้มูลขา้งตน้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและลกัษณะของเพลงพื้นบา้นแต่ละ

ประเภท กล่าวไดว้า่เพลงพื้นบา้นท่ีผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการสอนวรรณคดีเป็นเพลงพื้นบา้นท่ีมีลกัษณะ

ค าประพนัธ์เป็นกลอนหวัเดียวเหมือนกนั โดยจะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองท่วงท านองการร้อง และ

เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นอีกประการก็คือการร้องรับลูกคู่ท่ีแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดของ              

เพลงพื้นบ้าน ซ่ึงการร้องรับลูกคู่นั้นสามารถท าให้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งข้ึนเม่ือน ามาใช้              

ในการเรียนการสอนก็สามารถท าใหผู้เ้รียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการร้องเพลงพื้นบา้นดงักล่าว  

3.5 ประโยชน์ของเพลงพื้นบ้ำน  

เพลงพื้นบ้านมีประโยชน์อย่างมากในบทบาทท่ีเป็นส่ือเพื่อถ่ายทอดความรู้ ค่านิยม 

วฒันธรรม วถีิชีวติ ซ่ึงถา้น าเพลงพื้นบา้นมาใชใ้นการสอนภาษาไทยก็จะเกิดประโยชน์อยา่งยิง่  

พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช (2536 : 99) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการใช้เพลงพื้นบา้นในการ

สอนภาษาไทย ไวว้า่   

3.5.1 จดจ าบทเรียนได้ง่าย เพลงพื้นบา้นจะช่วยให้ผูเ้รียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งข้ึนและ

สามารถจดจ าได้โดยไม่ต้องท่องจ า เพราะเน้ือเพลงมีความคล้องจองใช้ท่วงท านองสั้ นๆ ง่ายๆ                

ฝึกร้องไดไ้ม่ยาก ครูผูส้อนอาจจะแต่งเน้ือเพลงเองหรือประยกุตท์  านองเพลงใหเ้ขา้กบับทเรียนก็ได ้ 

3.5.2 จิตใจหรรษา การร้องเพลงเป็นกิจกรรมด้านความบันเทิงของมนุษย์มาช้านาน            

การสอนภาษาไทยโดยใชเ้พลงพื้นบา้นจึงช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนใหน่้าร่ืนรมยข้ึ์น และเปล่ียน

อารมณ์ของผูเ้รียนซ่ึงอาจเครียดจากการเรียนวชิาอ่ืนๆ ใหเ้บิกบานแจ่มใสในชัว่โมงภาษาไทย 

3.5.3 ซ้ึงค่าภาษาไทย ภาษาไทยเป็นวชิาท่ีตอ้งอาศยัการเรียนรู้ระดบัสูง ทั้งในดา้นมโนทศัน์ 

ทกัษะ และเจตคติ ผูเ้รียนภาษาไทยจึงตอ้งมีความละเอียดอ่อนลึกซ้ึง เพลงพื้นบา้นมกัมีท่วงท านอง 

ท่ีไพเราะ ซ่ึงจะเป็นส่ือจูงใจใหผู้เ้รียนซาบซ้ึงคุณค่าภาษาไทยไดง่้ายข้ึน 

3.5.4 ได้แสดงความสามารถ การเรียนการสอนแนวใหม่จะมุ่งเน้นบทบาทของผูเ้รียน

มากกวา่ผูส้อน การใชเ้พลงพื้นบา้นประกอบการสอนภาษาไทย ท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝน ความสามารถ

ทางภาษา คือ หัดแต่งเพลงเอง และไดแ้สดงความสามารถในดา้นการร้อง การร่ายร า ซ่ึงเป็นการ

ผสมผสานความสามารถทั้งดา้นวรรณศิลป์และนาฏศิลป์เขา้ดว้ยกนั  

3.5.5 ประกาศเอกลกัษณ์ไทย เพลงพื้นบา้นเป็นวฒันธรรมแขนงหน่ึงในสาขาคติชนวิทยา 

เป็นเอกลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นคนเจา้บทเจา้กลอนของคนไทย การสอนภาษาไทยโดยใช้              
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เพลงพื้นบา้นจึงเป็นการฝึกปฏิภาณทางภาษาของผูเ้รียนให้สามารถแต่งเพลง ร้องเพลง ตลอดจนถึง

เล่นเพลงโตต้อบกนัได้ เป็นการสืบทอดศิลปวฒันธรรมและแสดงความเป็นคนเจา้บทเจา้กลอน           

ของคนไทยใหป้รากฏในชนรุ่นหลงัต่อไป  

ประสงค ์โสมรัตนานนท ์(2543 : 55) ไดส้นบัสนุนให้สอนภาษาไทยโดยใช้เพลงพื้นบา้น 

สรุปไดว้่า การสอนภาษาไทยโดยใช้เพลงพื้นบา้นมีความเหมาะสมกบัเยาวชนในทอ้งถ่ินอย่างยิ่ง 

เน่ืองจากเพลงพื้นบา้นมีท่วงท านองง่ายและเร้าใจ สะทอ้นให้เห็นสภาพสังคมไดช้ดัเจน นกัเรียน

เขา้ใจไดง่้าย ยิง่ในยคุปัจจุบนัน้ีอารยธรรมจากต่างประเทศเขา้มาอยา่งรวดเร็ว หากเราไม่ส่งเสริมให้

เยาวชนรู้จกัเพลงพื้นบา้น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไม่ชา้นกัเรียนก็จะไม่รู้วา่อะไรคือไทยแท ้ซ่ึงการสอน

ภาษาไทยโดยใชเ้พลงพื้นบา้นนั้นมีประโยชน์  

จากประโยชน์ของเพลงพื้นบ้านท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เพลงพื้นบ้านมี

ประโยชน์อย่างมากในการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราว ความรู้สึกนึกคิด วฒันธรรม ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน ซ่ึงการน าเพลงพื้นบา้นมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยจดัว่ามีประโยชน์หลายดา้น

ดว้ยกนั เช่น สามารถท าใหน้กัเรียนจดจ าเน้ือหาท่ีปรากฏในเพลงไดเ้ร็วข้ึน สามารถสร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้ในห้องเรียนให้เกิดความสนุกสนาน นกัเรียนไดซ้าบซ้ึงในคุณค่าของภูมิปัญญาภาษาไทย 

รวมถึงไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมเอกลกัษณ์ไทยใหสื้บทอดต่อไปจนถึงชนรุ่นหลงั 

4. งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ผลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย เร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วรรณคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น พบวา่มี

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

 4.1 งำนวจัิยในประเทศ 

       4.1.1 งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบักำรใช้เกม มีดงัน้ี 

  อมรลกัษณ์  นามโยธา (2543 : 65) ได้ศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดค า

ภาษาไทยและความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชเ้กมการแข่งขนัเป็นทีม                           

มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางความสามารถในการเขียนสะกดค าภาษาไทย และ

ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้เกมการแข่งขนัเป็นทีม กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบทดสอบ                  
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วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเขียนสะกดค าภาษาไทย และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี

ต่อการเรียนโดยใช้เกมการแข่งขันเป็นทีม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีเรียนโดยใช้เกม               

การแข่งขนัเป็นทีมมีผลสัมฤทธ์ิทางความสามารถในการเขียนสะกดค าภาษาไทยสูงกว่านกัเรียน

กลุ่มท่ีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ 0.01 และความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับดี           

ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิธีสอน ดา้นการปรับตวั ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นความสามารถทางวิชาการ

ของตนเอง และดา้นบรรยากาศและความสัมพนัธภาพในกลุ่ม  

  เข็มทอง จิตจกัร (2544 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียน

สะกดค ายากของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนามนพิทยาคม จงัหวดักาฬสินธ์ุ ท่ีมีระดบั

ความสามารถทางภาษาไทยแตกต่างกนั ซ่ึงเรียนโดยใชเ้กม ใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ และใชว้ิธีเรียน

แบบปกติ มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเกมและแบบฝึกเสริมทกัษะ            

การเขียนสะกดค ายากของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียน

สะกดค ายากของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงเรียนโดยใชเ้กม ใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ และใชว้ธีิ

เรียนแบบปกติ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค ายากของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 3 ท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาไทยแตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนนามนพิทยาคม จงัหวดักาฬสินธ์ุ จ านวน 117 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดค ายาก เกมการเขียนสะกดค ายาก แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสะกดค า

ยาก และแผนการสอนการเขียนสะกดค ายาก ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพของเกมการเขียน

สะกดค ายาก แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสะกดค ายาก สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว ้2) คะแนน           

วดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนของนกัเรียนทุกกลุ่มสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และเม่ือพิจารณาตามระดบั

ความสามารถทางภาษาไทย พบวา่ นกัเรียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาไทยสูง และปานกลาง

จะมีผลเฉล่ียคะแนนสูง เม่ือเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะ ส่วนนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถ             

ทางภาษาไทยต ่า จะมีผลเฉล่ียคะแนนสูง เม่ือเรียนโดยใช้เกม 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียน

สะกดค ายากของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ คะแนนทดสอบก่อนเรียนไม่ไดส่้งผลต่อปัจจยั

อ่ืนๆ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดค ายากของนักเรียนท่ีมีระดับ

ความสามารถท่ีแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค ายากของนักเรียนท่ีได้รับการเรียนด้วยวิธีท่ีแตกต่างกนั มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ปัทมา  ราษฎร์ดุษดี (2545 : 48-49) ไดศึ้กษาการใชเ้กมพฒันาทกัษะการเขียนสะกด

ค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จงัหวดันนทบุรี           

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใชเ้กมในการพฒันาทกัษะการเขียนสะกดค าภาษาไทย และเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าภาษาไทย กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงก าลงั

ศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี จ านวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบดว้ย เกมประกอบการสอนเขียนสะกดค า แผนการสอน

และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเขียนสะกดกค า จ  านวน 50 ขอ้ ผลการศึกษาพบว่าไดเ้กมท่ี

สามารถน ามาใชพ้ฒันาทกัษะการเขียนสะกดค าภาษาไทยอยา่งมีประสิทธิภาพ และนกัเรียนกลุ่มท่ี

เรียนการเขียนสะกดค าภาษาไทยโดยใชเ้กมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียน

โดยไม่ใชเ้กมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

  เบ็ญจา คงสบาย (2547: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะ

และเกม มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อสร้างเกมเร่ืองการเขียนสะกดค าส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะและเกม 3) เพื่อศึกษาความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนภาษาไทยเร่ืองการเขียนสะกดค าของนกัเรียนท่ีสอนโดยใชเ้กม ประชากรท่ี

ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดันางแกว้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ราชบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2546 รวม 2 ห้องเรียนจ านวน 60 คน โดยเป็นกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน 

สอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะ และกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน สอนโดยใช้เกม เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า 2) เกมการเขียนสะกดค า 3) แบบฝึก

เสริมทกัษะ 4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดค า 5) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั

การเรียนภาษาไทยเร่ืองการเขียนสะกดค าของนักเรียนท่ีสอนโดยใช้เกม ผลการวิจัยพบว่า                  

1) ประสิทธิภาพของเกมการเขียนสะกดค าเท่ากับ 98.24/93.88 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้ งไว ้                  

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยใชแ้บบฝึก
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เสริมทกัษะและเกม แตกต่างกนัโดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าของนกัเรียนท่ี

สอนโดยใชเ้กมสูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ 3) นกัเรียนมีความคิดเห็น

ระดบัมากเก่ียวกบัการเรียนภาษาไทยเร่ืองการเขียนสะกดค าของนกัเรียนท่ีสอนโดยใชเ้กม 

  ศิริวรรณ เยยีระยงค ์(2547 : 152) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วชิาภาษาไทยเร่ืองการเขียนสะกดค ายากของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้

เกมการศึกษาและการสอนตามคู่มือครู มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการเขียนสะกดค ายากของนกัเรียนท่ีสอนโดยใชเ้กมการศึกษาและการสอนตาม

คู่มือครู 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการสอนโดยใชเ้กมการศึกษาและการสอนตาม

คู่มือครู กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 76 คนของโรงเรียนเทศบาล 2          

วดัเสน่หา (สมคัรพลผดุง) อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 38 คน และ

กลุ่มควบคุม 38 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แผนการสอนท่ีสอนโดยใชเ้กมการศึกษาและการสอนตาม

คู่มือครู แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ         

การสอนโดยใช้เกมการศึกษาและการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน              

ท่ีสอนโดยใชเ้กมการศึกษาและวิธีสอนโดยใชเ้กมการศึกษาสูงกวา่นกัเรียนท่ีสอนตามคู่มือครู และ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เห็นดว้ยมากกบัการสอนโดยใชเ้กมการศึกษาและการสอนตามคู่มือครู  

  รักษ์ตะวนั  อุดมวฒันกูล (2550 : 55 ) ไดศึ้กษาการสร้างชุดกิจกรรมเสริมทกัษะ

การเขียนสะกดค าภาษาไทยไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด โดยใช้ เพลง เกม ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านผาเวียง ต าบลแม่สิน อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มี

วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิขกรรมเสริมทกัษะการเขียนสะกดค าภาษาไทย 

ไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด โดยใชเ้พลง เกม กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน

บา้นผาเวียง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุโขทยั เขต 2 จ  านวน 25 คน ปีการศึกษา 2550 เคร่ืองมือ 

ท่ีใช ้คือ ชุดกิจกรรม แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ผลการวจิยัพบวา่ ชุดกิจกรรมเสริมทกัษะการเขียน

สะกดค าภาษาไทย ไม่ตรงตามมาตราตวัสะกดโดยใช้เพลง เกม มีทั้งหมด 7 ชุด มีประสิทธิภาพ 

80/80 ทุกชุด และผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรม

มีค่าความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมาก  
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  เสง่ียม เวียงค า (2550 : 35) ไดศึ้กษาผลการพฒันาทกัษะการเขียนสะกดค ายากของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้เกมประกอบการสอน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนการเขียนสะกดค ายากของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชเ้กมประกอบการสอน 

กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นปง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

จ  านวน 11 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะการเขียนสะกด

ค ายากโดยใช้เกมประกอบการสอน และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการเขียนสะกดค ายาก 

ผลการวิจยัพบวา่ เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะการเขียนสะกดค ายากโดย

ใชเ้กมแลว้ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 80.30 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวร้้อยละ 60.00 

  อรวรรณ  ตาพา (2552 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดการสอนเสริมทกัษะการ

เขียนสะกดค าภาษาไทยท่ีไม่ตรงตามมาตราตวัสะกดโดยใช้เกมทางภาษา ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาชุดการสอนเสริมทกัษะการเขียนสะกดค าภาษาไทย        

ท่ีไม่ตรงตามมาตราตวัสะกดโดยใช้เกมทางภาษา กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนบา้นนาไพร อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอุตรดิตถ์ จ  านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ ชุดการสอน

เสริมทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทยท่ีไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดโดยใช้เกมทางภาษา

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัการใชชุ้ดการสอน และแบบวดัความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดการสอน 

ผลการวิจยัพบวา่ ชุดการสอนเสริมทกัษะการเขียนสะกดค าภาษาไทยท่ีไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด

โดยใช้เกมทางภาษา จ านวน 4 ชุด มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.99 และมีประสิทธิภาพเฉล่ีย 

86.31/85.25 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70/70 และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนเสริม

ทกัษะการเขียนสะกดค าภาษาไทยท่ีไม่ตรงตามมาตราตวัสะกดโดยใชเ้กมทางภาษาอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  

ประไพ สุวรรณสารคุณ (2553 : 106) ไดศึ้กษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ด้านการเขียนสะกดค ายากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกม

การศึกษา มีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการเขียนสะกดค า

ยากของนักเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษากบัเกณฑ์ร้อยละ 70 2) เพื่อประเมิน

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านความซ่ือสัตย์ ความมีวินัย และความมุ่งมั่นในการท างานของ

นกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมการศึกษา 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
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จดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมการศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัม่วง 

จ านวน 16 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอนโดยใช้เกมการศึกษา แบบทดสอบ         

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการเขียนสะกดค ายาก แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์           

ดา้นความซ่ือสัตย ์ความมีวินยัและความมุ่งมัน่ในการท างาน และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมี            

ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการเขียน

สะกดค ายากของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษาสูงกว่า

ก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้

โดยใชเ้กมการศึกษาเร่ืองการเขียนสะกดค ายาก โดยภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากในทุกๆ ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

  จุฑามาศ กนัต๊ิบ (2554 : 74) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้เร่ือง

การเขียนสะกดค า โดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์2 ร่วมกบัเกมการศึกษา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า ของนกัเรียน

ก่อนและหลงัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว ์2 ร่วมกบัเกมการศึกษา และเพื่อศึกษาความคิดเห็น

ของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้เร่ืองการเขียนสะกดค าโดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์2 ร่วมกบัเกมการศึกษา 

กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอุดมวิทยา 

จงัหวดัราชบุรี จ  านวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ท 11101   

ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองการเขียนสะกดค า โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2 ร่วมกับเกมการศึกษา 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ             

การเรียนรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า โดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์2 ร่วมกบัเกมการศึกษา  ผลการวิจยัพบว่า 

ความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคจิกซอว ์2  ร่วมกบัเกมการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และความคิดเห็นของ

นักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้เร่ืองการเขียนสะกดค าโดยใช้เทคนิคจิกซอว ์2  ร่วมกบัเกมการศึกษา 

พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากทุกๆ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบรรยากาศ ดา้นการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
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      4.1.2 งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัเพลงพืน้บ้ำน มีดงัน้ี 

  ยุวยง อนุมานราชธน (2540 : 76) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความคงทน

ทางการเรียนจากรายการวีดิทศัน์เพื่อการศึกษาท่ีใช้เสียงบรรยายปกติกบัใช้เสียงเพลงบรรยายด้วย                     

เพลงพื้นบา้น เร่ืองความปลอดภยัและการควบคุมมลพิษ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิและความคงทนทางการเรียนจากรายการวีดิทศัน์เพื่อการศึกษาท่ีใชเ้สียงบรรยายปกติกบั

ใชเ้สียงเพลงบรรยายดว้ยเพลงพื้นบา้น เร่ืองความปลอดภยัและการควบคุมมลพิษ กลุ่มตวัอยา่ง คือ 

นักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิค

ปทุมธานี จ านวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิและแบบวดัความคงทน

ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิและความคงทนทางการเรียนจากรายการวีดีทศัน์              

เพื่อการศึกษาท่ีใช้เสียงบรรยายปกติ แตกต่างจากรายการวีดีทศัน์เพื่อการศึกษา ท่ีใช้เสียงบรรยาย

ดว้ยเพลงพื้นบา้นไทยอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  ปราโมทย ์ไวยกูล (2540 : 57) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสอนโดยใช้บทเพลงพื้นบ้าน          

ภาคกลางประกอบการสอนกบัการสอนตามคู่มือครู โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาภาษาไทย ระหว่างนกัเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้บทเพลง

พื้นบ้านภาคกลางประกอบการสอนกับการสอนตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร จ านวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย และแบบสอบถามวดัเจตคติต่อวิชา

ภาษาไทยผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติจ่อวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสอนโดยใชบ้ทเพลงพื้นบา้นภาคกลางประกอบการสอน แตกต่างจากการสอน

ตามคู่มือครูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ .01 ตามล าดบั  

บุญเสริม  แกว้พรหม (2542 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการใชเ้พลงพื้นบา้นภาคใตเ้ป็น

ส่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิและเจตคติในการเขียนบทร้อยกรอง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน

พรหมคีรีพิทยาคม จงัหวดันครศรีธรรมราช มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและเจตคติ

ในการเขียนบทร้อยกรองของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้พลงพื้นบา้นภาคใตเ้ป็นส่ือ กบันกัเรียนท่ีเรียน

โดยไม่ใช้เพลงพื้นบา้นภาคใตเ้ป็นส่ือการเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและเจตคติในการเขียน   
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บทร้อยกรองของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้เพลงพื้นบา้นภาคใตเ้ป็นส่ือการเรียน ซ่ึงมีเจตคติต่อเพลง

พื้นบา้นภาคใตแ้ละความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีต่างกนั 3) หาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ผลสัมฤทธ์ิและเจตคติในการเขียนบทร้อยกรองของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้พลงพื้นบา้นภาคใตเ้ป็น

ส่ือ กบันกัเรียนท่ีเรียนโดยไม่ใชเ้พลงพื้นบา้นภาคใตเ้ป็นส่ือการเรียน กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 77 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้

ได้แก่ แผนการสอนส าหรับกลุ่มทดลอง จ านวน 9 แผน และแผนการสอนส าหรับกลุ่มควบคุม 

จ านวน 9 แผน  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเขียนบทร้อยกรอง เป็นขอ้สอบปรนยัและอตันยั 

แบบสอบถามวดัเจตคติต่อการเขียนบทร้อยกรองแบบมาตรประเมินค่า และแบบสอบถามวดัเจตคติ

ต่อเพลงพื้นบา้นภาคใตแ้บบมาตรประเมินค่า ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใช้

เพลงพื้นบ้านภาคใต้เป็นส่ือการเรียน มีผลสัมฤทธ์ิและเจตคติในการเขียนบทร้อยกรองสูงกว่า            

กลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยไม่ใชเ้พลงพื้นบา้นภาคใตเ้ป็นส่ือการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05 

  มาลัย  เหล่าประเสริฐ (2546 : 54) ได้ศึกษาการใช้เพลงพื้นบ้านล าตัดพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนชุมชนวดัหน้าไม้ 

จงัหวดัปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน

วิชาภาษาไทย ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้เพลงพื้นบา้นล าตดัประกอบการเรียนกบัท่ีเรียนตามแนว

คู่มือครู กลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียน

ชุมชนวดัหน้าไม ้จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน 54 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทย และแบบวดัเจตคติต่อการเรียนวชิาภาษาไทย 

ผลการวจิยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทยของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนโดยใชเ้พลงพื้นบา้น

ล าตดัประกอบการเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนตามแนวคู่มือครูอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของกลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้

เพลงพื้นบา้นล าตดัประกอบการเรียน สูงกวา่เจตคติการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนท่ีเรียนตาม

แนวคู่มือครู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

  จิรภทัร ตามสมคัร (2550 : 66) ได้ศึกษาการพฒันาหลักสูตรท้องถ่ินเร่ืองเพลง

พื้นบา้นของต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองเพลงพื้นบา้นของต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก 
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จงัหวดัอ่างทอง ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้จาก

การใช้หลักสูตรท้องถ่ินเร่ือง เพลงพื้นบ้านของต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา หลังเรียนกับเกณฑ์ 3) เปรียบเทียบทกัษะในการแสดงเพลง

พื้นบา้นท่ีได้จากการใช้หลกัสูตรท้องถ่ิน เร่ือง เพลงพื้นบา้นของต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก 

จงัหวดัอ่างทอง ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาหลงัเรียนกบัเกณฑ์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัสระแกว้ อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้

คือ แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานความต้องการในการพฒันาหลกัสูตรท้องถ่ิน เร่ือง เพลงพื้นบา้น             

แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดัทกัษะในการแสดงเพลงพื้นบา้น ผลการวจิยัพบวา่หลกัสูตร

ท้องถ่ินเร่ืองเพลงพื้นบ้านของต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ส าหรับนักเรียน          

ชั้นประถมศึกษา เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพดีมาก ทกัษะในการแสดงและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนหลงัจากเรียนตามหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองเพลงพื้นบา้นของต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก 

จงัหวดัอ่างทอง สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  ลดัดา  ฉิมสุวรรณ (2551 : 44) ไดศึ้กษาผลการใชเ้พลงพื้นบา้นล าตดัเพื่อพฒันาการ

พูดโตต้อบเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัสามง่าม กรุงเทพมหานคร 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพฒันาการพูดโตต้อบเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนดว้ยการใช้

เพลงพื้นบา้นล าตดั กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 

โรงเรียนวดัสามง่าม จ านวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการพูดน าเสนอ

ความรู้ ความคิด ในลกัษณะการพูดโตต้อบ และแบบประเมินการพูดโตต้อบเชิงสร้างสรรค์ของ

นกัเรียน ผลการวิจยัพบว่าการใช้เพลงพื้นบา้นล าตดัเพื่อพฒันาการพูดโตต้อบเชิงสร้างสรรค์ของ

นกัเรียนนั้น ท าใหน้กัเรียนมีคะแนนการพูดโตต้อบเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัดี  

 4.2 งำนวจัิยต่ำงประเทศ  

     Pinter (1977 : 710) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดค าท่ีสอนโดยใชเ้กม

การศึกษาและสอนโดยต ารากบันักเรียนระดบั 3 ในรัฐเพนซิลวาเนีย จ านวน 49 คน โดยท าการ

ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง ผลปรากฏวา่ กลุ่มท่ีใชเ้กมการศึกษา มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ

สะกดค าสูงกว่ากลุ่มท่ีสอนตามต ารา กลุ่มท่ีใช้เกมการศึกษามีความคงทนในการจ าสูงกว่ากลุ่มท่ี

สอนตามต ารา  
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     Walling (1977 : 6147) ได้ท าการวิจยัทดลองสอนนักเรียนระดบั 8 กบักลุ่มตวัอย่าง 3 

กลุ่ม จ านวน 138 คน กลุ่มแรกสอนโดยเล่นเกมแข่งขนัเป็นทีม กลุ่มท่ี 2 สอนโดยให้เล่นเกมการ

แข่งขนัเป็นทีมและสอนตามปกติ ผลการทดลองพบวา่ วธีิสอนทั้งสามวธีิใหผ้ลสัมฤทธ์ิท่ีแตกต่างกนั 

     Taylor (1979 : 788) ได้วิจยัเปรียบเทียบการสอนโดยใช้เกมกับวิธีสอนแบบธรรมดา 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน นกัเรียนท่ีเรียน

โดยใชเ้กมมีความสัมพนัธ์กนัดีกวา่นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนโดยวธีิแบบธรรมดา 

     Walker (1981 : 136-139 , อา้งถึงใน ชฎา กาญจนพบู 2534 : 16) ท าการวิจยัเก่ียวกบัผล

การใชเ้กมสะกดค าท่ีมีผลสัมฤทธ์ิในการสะกดค าของนกัเรียนเกรด 3 และ เกรด 5 ผลการวจิยัพบวา่ 

ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่ีเรียนโดยใช้เกมสะกดค าท่ีครูสร้างข้ึน กลุ่มท่ีเรียนโดยใช้เกม

ส าเร็จรูปและกลุ่มท่ีเรียนโดยใชแ้บบเรียนทั้งในกลุ่มเกรด 3 และเกรด 5 แต่ถา้เปรียบเทียบระหว่าง

นกัเรียนเกรด 3 กบัเกรด 5  พบวา่เกมสะกดค าท่ีครูสร้างข้ึนและเกมส าเร็จรูปมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เขียนสะกดค าของนกัเรียนเกรด 3 มากกวา่เกรด 5 

     Richard (1985 : 83 - 90) ไดน้ าเอากิจกรรมเกมไปทดลองใชใ้นมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงของฮาวาย 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาอายุระหวา่ง 19-24 ปี โดยเปิดโอกาสให้นกัศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมนั้นๆ โดย

ครูเป็นผูแ้นะน าเท่านั้น นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัการฟัง การพูดทางภาษา จากการฟังเทปของแต่ละกลุ่ม ผล

การทดลองพบวา่ เด็กท่ีมีกิจกรรมร่วมในการเรียนการสอนจะท าใหผ้ลการเรียนดีข้ึน 

     จากการศึกษาแนวคิด หลักการ งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับการใช้เกม และการใช้                          

เพลงพื้นบา้นมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน สามารถท าให้นกัเรียนเกิดความสนใจในการเรียน

มากข้ึน เพราะเกมเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัและความตอ้งการของเด็ก นอกจากนั้นขณะเล่น

เกมนกัเรียนยงัไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ และเกิดทศันคติท่ีดี

ต่อการเรียนวรรณคดี ซ่ึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ส่วนการใช้เพลงพื้นบ้านนั้น

นอกจากจะท าให้นกัเรียนเกิดความตระหนกัในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมประจ าชาติแลว้ ยงัท าให้

ผูเ้รียนได้เรียนรู้เร่ืองราวท่ีเพลงพื้นบ้านต้องการส่ือสารอีกด้วย ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้                    

ท่ีคงทน  
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

 การวจิยั เร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับเพลงพื้นบ้าน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น และ 2) ศึกษา

ความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับ            

เพลงพื้นบา้น ซ่ึงมีรายละเอียดและวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
  

ขั้นตอนที ่1 ขั้นเตรียมกำร 

1.ประชำกร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

จงัหวดัเพชรบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ท่ีเรียนวชิาภาษาไทยพื้นฐาน 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 12 หอ้ง รวม 504 คน 

2. กลุ่มตัวอย่ำง 

 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/8 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวดั

เพชรบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ท่ีเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐานใน 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้ งส้ิน 46 คน ซ่ึงได้มา                         

โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่มดว้ยวธีิจบัสลาก 

3. ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

  ตวัแปรท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ีคือ 

   3.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variable)  คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น               

   3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  คือ  

3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  
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3.2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย

ใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น 

4. แบบแผนกำรวจัิย   

    การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการ

ทดลองตามแบบก่อนทดลอง (Pre - Experimental Design) แบบหน่ึงกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง             

(One-Group Pretest –Posttest Design) (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2549 : 144) ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี 

   T1  X  T2 

  T1 = ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

X = การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น 

  T2 = ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 

5. เน้ือหำทีใ่ช้ในกำรวจัิย  

  เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั เป็นเน้ือหาในวิชาภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลกัสูตร

แกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ซ่ึงก าหนดให้นกัเรียนเขา้ใจ

และแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้

ในชีวติจริง จ  านวน 2 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและเร่ืองนิราศภูเขาทอง  

6. ระยะเวลำในกำรทดลอง  

       ระยะเวลาท่ีใชด้ าเนินการทดลองสอน จ านวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที โดยสอนทั้งส้ิน 

4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 1 คาบ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงไม่รวมเวลาทดสอบ

ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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ขั้นตอนที ่2 ขั้นสร้ำงเคร่ืองมือ 

 1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย ประกอบดว้ย 

 1.1 แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้

เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น รวมทั้งส้ิน 12 แผน แผนละ 50 นาที  

1.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง 

เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 

 1.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้

โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น จ านวน 10 ขอ้  

2. กำรสร้ำงเคร่ืองมือ มีขั้นตอนวธีิด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

    2.1 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง ท่ีจดัการ

เรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น จ านวน 12 แผน แผนละ 50 นาที มีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 

  2.1.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย รวมทั้งขอบข่ายเน้ือหาของจุดประสงคก์ารเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

และหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี 

  2.1.2 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง ท่ีจดัการ

เรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับเพลงพื้นบ้าน จ านวน 12 แผน ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้มี

องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

2.1.2.1 สาระส าคญั  

2.1.2.2 มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั  

2.1.2.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2.1.2.4 สาระการเรียนรู้  

2.1.2.5 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

2.1.2.6 กิจกรรมการเรียนรู้ มีขั้นตอนดงัน้ี 

2.1.2.6.1 ขั้นกิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการเร้าความสนใจให้

นกัเรียนมีความพร้อมในการเรียน โดยการใชกิ้จกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม 
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2.1.2.6.2 ขั้นกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ เป็นขั้นการให้ความรู้ทาง

วรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง โดยการเล่นเกมต่างๆ จ านวน 12 เกม 

     2.1.2.6.3 ขั้นกิจกรรมรวบยอด เป็นขั้นการสรุปบทเรียน แบ่งเป็น 

                2.1.2.6.3.1 สรุปเน้ือหาโดยใชก้ารสนทนาซกัถาม 

                2.1.2.6.3.2 สรุปเน้ือหาโดยการร้องเป็นเพลงพื้นบา้นต่างๆ

จ านวน 12 เพลง ท่ีแต่งเน้ือหาข้ึนใหม่ใหส้อดคลอ้งกบับทเรียนในแต่ละคาบ 

2.1.2.7 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้  

2.1.2.8 การวดัและการประเมินผล  

 ซ่ึงเน้ือหาในแต่ละแผนไดจ้ดัท าเป็นตารางวเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 4   แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทองท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กม 

                  ร่วมกบัเพลงพื้นบา้น 
แผนกำรจัด 

กำรเรียนรู้ท่ี ตัวช้ีวดั เน้ือหำสำระ ช่ือเกมที่ใช้ เพลงพืน้บ้ำน 
เวลำ 

คำบ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เร่ืองสุภำษติพระร่วง 
1 -  จับใจความส าคัญจาก

เร่ืองท่ีอ่าน 

ประวติัความเป็นมา ประวติั   

ผูแ้ต่ง     

เกมก าจดัจุดอ่อน เพลงฉ่อย 

 

1 

2 - สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ

วรรณกรรมท่ีอ่าน 

- สรุปความรู้และข้อคิด

จากการอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้

ในชีวิตจริง 

เน้ือหาสุภาษิตพระร่วง  เกมเศรษฐีเงินลา้น เพลงเตน้ก า 

 

1 

3 - สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ

วรรณกรรมท่ีอ่าน 

- สรุปความรู้และข้อคิด

จากการอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้

ในชีวิตจริง 

เน้ือหาสุภาษิตพระร่วง เกมปริศนาฟ้าแลบ เพลงอีแซว 

 

1 

4 - สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ

วรรณกรรมท่ีอ่าน 

- สรุปความรู้และข้อคิด

จากการอ่านเพ่ือประยกุตใ์ช้

ในชีวิตจริง 

เน้ือหาสุภาษิตพระร่วง เกมสายลบัจบัแกะ เพลงพวงมาลยั 

 

1 

5 - อธิบายคุณค่าของวรรณคดี

และวรรณกรรมท่ีอ่าน 

วิเคราะห์คุณค่าดา้นต่างๆ เกมตบติดโตะ๊ เพลงอีแซว 

 

1 

6 - อธิบายคุณค่าของวรรณคดี

และวรรณกรรมท่ีอ่าน 

วิเคราะห์คุณค่าดา้นต่างๆ เกมใบอ้อกบอกอ๋อ เพลงฉ่อย 

 

1 
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2.1.3 น าแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง สุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง ท่ีจดัการ

เรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้นท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของเน้ือหาและความสอดคลอ้งระหว่างตวัช้ีวดั เน้ือหา กิจกรรม ส่ือการเรียนรู้ และ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข   

 

แผนกำรจัด 

กำรเรียนรู้ท่ี ตัวช้ีวดั เน้ือหำสำระ ช่ือเกมที่ใช้ เพลงพืน้บ้ำน 
เวลำ 

ชม. 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เร่ืองนิรำศภูเขำทอง 

7 -  จับใจความส าคัญจาก

เร่ืองท่ีอ่าน 

ประวติัความเป็นมา ประวติั

ผูแ้ต่ง     

เกมสลับร่างสร้าง

เร่ือง 

เพลงฉ่อย 1 

8 - สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ

วรรณกรรมท่ีอ่าน 

- สรุปความรู้และขอ้คิดจาก

การอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตจริง 

เน้ือหานิราศภูเขาทอง  เกมแม่ทพัรับสาร  เพลงเรือ 1 

9 - สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ

วรรณกรรมท่ีอ่าน 

- สรุปความรู้และขอ้คิดจาก

การอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตจริง 

เน้ือหานิราศภูเขาทอง เกมระเบิดเถิดเทิง เพลงล าตดั 1 

10 - สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ

วรรณกรรมท่ีอ่าน 

- สรุปความรู้และข้อคิด

จากการอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้

ในชีวิตจริง 

เน้ือหานิราศภูเขาทอง เกมถูกใจใช่เลย เพลงพวงมาลยั 1 

11 - อธิบายคุณค่าของวรรณคดี

และวรรณกรรมท่ีอ่าน 

วิเคราะห์คุณค่าดา้นต่างๆ เกมเกา้อ้ีดนตรี เพลงล าตดั 1 

12 - อธิบายคุณค่าของวรรณคดี

และวรรณกรรมท่ีอ่าน 

วิเคราะห์คุณค่าดา้นต่างๆ เกมคนมีของ เพลงเหยย่ 1 

รวม 12 เกม 12 เพลง 12 
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2.1.4 น าแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง สุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง ท่ีจดัการ

เรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ไป

ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน คือ 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาไทย 2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิควิธีสอน 3) 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) แลว้น าผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of 

Item Objective Congruence : IOC) ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไปถือวา่มีความสอดคลอ้ง

กนัในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้โดยก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2549 : 177)  

 + 1 หมายถึง  แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

    0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

    1 หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

  จากสูตร 𝐼𝑂𝐶        =       
∑𝑅

𝑁
 

  เม่ือ  IOC  คือ  ดชันีความสอดคลอ้ง 

   ∑𝑅  คือ  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

      N   คือ  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง สุภาษิตพระร่วง

และนิราศภูเขาทอง ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น มีค่าเท่ากบั 1.00  

  2.1.5 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทองท่ี

จดัการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับเพลงพื้นบา้น ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน โดยปรับ

กิจกรรมเกมต่างๆให้มีความกระชับข้ึน โดยลดขั้นตอนในเกมเพื่อให้ใช้เวลาในการท ากิจกรรม

นอ้ยลง และปรับเกณฑก์ารประเมินใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน 

  2.1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง ท่ีจดัการ

เรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั  
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สรุปขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง สุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง  

ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและ

นิราศภูเขาทอง ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ก าหนดค่าคะแนน คือ ตอบถูกได ้1 

คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 

  2.2.1 ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ขั้นท่ี 1 ศึกษารายละเอียดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 หลกัสูตรสถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี 

และเน้ือหาสาระวรรณคดีเร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง 

ขั้นท่ี 2 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง  

ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพ้ืนบา้น จ านวน 12 แผน 

ขั้นท่ี 3 น าแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กม 

ร่วมกบัเพลงพ้ืนบา้น เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

 

ขั้นท่ี 4 น าแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง  ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กม

ร่วมกบัเพลงพ้ืนบา้น เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 

 
ขั้นท่ี 5 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กม

ร่วมกบัเพลงพ้ืนบา้น ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

 
ขั้นท่ี 6 น าแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กม 

ร่วมกบัเพลงพ้ืนบา้น ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือวจิยั 

 



63 

 

 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี รวมถึงเอกสารและต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณคดีเร่ือง

สุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง 

  2.2.2  ศึกษาทฤษฎี หลกัการและวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง  จากหนงัสือ ต ารา และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2.3 วเิคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยพิจารณาจากความส าคญัของ

จุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมเน้ือหาวิชาภาษาไทย ดา้นวรรณคดีไทย เร่ืองสุภาษิตพระร่วง

และนิราศภูเขาทอง โดยจดัท าตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ ดงัน้ี 

ตารางท่ี 5 การวเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและ 

                นิราศภูเขาทอง  
 

 

เน้ือหำ 

พฤตกิรรม 

คว
ำม
รู้ค

วำ
มจ

 ำ 

คว
ำม
เข้
ำใจ

 

กำ
รน

 ำไ
ปใ
ช้ 

กำ
รว
เิค
รำ
ะห์

 

กำ
รสั

งเค
รำ
ะห์

 

กำ
รป

ระ
เม
นิค่

ำ  

รวม 

1.วรรณคดเีร่ืองสุภำษิตพระร่วง 

     1.1 ประวติัความเป็นมาประวติัผูแ้ต่ง 2 - - - - - 2 

     1.3 เน้ือหา - 2 2 2 1 1 8 

     1.4 วเิคราะห์คุณค่าดา้นต่างๆ - 1 2 2 - - 5 

2.วรรณคดเีร่ืองนิรำศภูเขำทอง 

     2.1 ประวติัความเป็นมาประวติัผูแ้ต่ง 2 - - - - - 2 

     2.3 เน้ือหา - 2 2 2 1 1 8 

     2.4 วเิคราะห์คุณค่าดา้นต่างๆ - 1 2 2 - - 5 

รวม 4 6 8 8 2 2 30 
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2.2.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วง

และนิราศภูเขาทอง  ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 45 ขอ้ เพื่อเลือกน ามาใช ้30 ขอ้ 

2.2.5 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วง

และนิราศภูเขาทอง ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งและ

น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

2.2.6 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วง

และนิราศภูเขาทอง ท่ีปรับปรุงแลว้ไปเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน คือ 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาไทย  2) 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิควิธีสอน 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และน าผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ค่าดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 

ข้ึนไปถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้ซ่ึงผลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 

  2.2.7 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและ

นิราศภูเขาทอง ท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปให้นักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 45 คน ซ่ึงเคยเรียน  

เร่ืองน้ีมาแลว้ท า  แลว้น าค าตอบแบบปรนยัท่ีนกัเรียนท ามาตรวจให้คะแนน โดยให้คะแนนขอ้ท่ีถูก

ขอ้ละ 1 คะแนน ขอ้ท่ีผดิหรือไม่ไดท้  าจะไม่ใหค้ะแนน จากนั้นน าผลการทดสอบมาวเิคราะห์รายขอ้ 

โดยเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.20 – 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ข้ึน

ไป ไวจ้  านวน 30 ขอ้ พบว่า มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.47 – 0.77  และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่

ระหวา่ง 0.47 - 0.80   

2.2.8 น าขอ้สอบท่ีผ่านเกณฑ์ในการหาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความยากง่าย จ านวน             

30 ข้อ ไปหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์และริชาร์ดสัน                      

(Kuder and Richardson) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.77 

  2.2.9 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและ

นิราศภูเขาทอง ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
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สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  

เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางฯ และหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ 

รวมถึงเอกสาร ต ารา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณคดีเร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง 

ขั้นท่ี 2 ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

ขั้นท่ี 3 วเิคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยท าเป็นตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ 

 
ขั้นท่ี 4 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง  

เป็นแบบปรนยั จ านวน 45 ขอ้ 

 
ขั้นท่ี 5 น าแบบทดสอบฯ ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ขั้นท่ี 6 น าแบบทดสอบฯ เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้ง  

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC  

 
ขั้นท่ี 7 น าแบบทดสอบฯไปใหน้กัเรียนหอ้งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท า แลว้น าผลการทดสอบมาวเิคราะห์ 

เป็นรายขอ้เพ่ือหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 

 

ขั้นท่ี 9 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง  

ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 

 

ขั้นท่ี 8 น าขอ้สอบท่ีผา่นเกณฑ ์จ านวน 30 ขอ้ ไปหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตร KR-20 
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2.3 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น จ านวน 1 ฉบบั มีจ านวน 10 ขอ้ ซ่ึงถาม 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

เรียนรู้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดค่าความคิดเห็น 5 ระดบั 

ตามหลกัการของ Likert (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543: 107-108) ดงัน้ี 

คะแนน 5  หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 

คะแนน 4  หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัมาก 

คะแนน 3  หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 

คะแนน 2  หมายถึง  ความคิดเห็นในระดบันอ้ย 

คะแนน 1  หมายถึง ความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ซ่ึงมีเกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลความระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 - 5.00  หมายถึง มีความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 - 4.49  หมายถึง มีความคิดเห็นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 - 3.49  หมายถึง มีความคิดเห็นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 - 2.49  หมายถึง มีความคิดเห็นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.49  หมายถึง มีความคิดเห็นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น มีดงัน้ี 

  2.3.1 ศึกษารูปแบบ หลกัการและวธีิการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น  

  2.3.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น 

  2.3.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอ้งแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

2.3.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับเพลงพื้นบ้าน ท่ีปรับปรุงแล้วไปเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน คือ               

1) ผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษาไทย  2) ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคนิควิธีสอน 3) ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและ
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ประเมินผล ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และน าผลการ

ประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคล้องกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้ซ่ึงผล           

การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น มีค่าเท่ากบั 1.00 

  2.3.5 ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  

  2.3.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็น ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือวจิยั  

สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นท่ี 1 ศึกษารูปแบบ หลกัการและวธีิการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

ขั้นท่ี 2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพ้ืนบา้น 

 
ขั้นท่ี 3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพ้ืนบา้นเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ขั้นท่ี 5 ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

 
ขั้นท่ี 6 น าแบบสอบถามความคิดเห็น ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพ้ืนบา้น ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือวจิยั 

ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพ้ืนบา้นเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง  

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
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ขั้นตอนที ่3 ขั้นด ำเนินกำรทดลอง 

 1. ทดสอบก่อนเรียนกบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่างโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วรรณคดีเร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง เพื่อวดัความรู้พื้นฐานของนกัเรียน 

2. ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองตามแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง  

ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้นท่ีสร้างไว ้จ านวน 12 แผน แผนละ 50 นาที เป็นเวลา 

4 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 1 คาบ รวมทั้งส้ิน 12 คาบ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559            

โดยมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น ดงัน้ี  

2.1 ขั้นกิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการเร้าความสนใจให้นกัเรียนมีความพร้อม

ในการเรียน โดยการใชกิ้จกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม 

2.2 ขั้นกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ เป็นขั้นการให้ความรู้ทางวรรณคดี เร่ืองสุภาษิต

พระร่วงและนิราศภูเขาทอง โดยการเล่นเกมต่างๆ จ านวน 12 เกม 

     2.3 ขั้นกิจกรรมรวบยอด เป็นขั้นการสรุปบทเรียน แบ่งออกเป็น 

2.3.1 สรุปเน้ือหาโดยใชก้ารสนทนาซกัถาม 

2.3.2 สรุปเน้ือหาโดยการร้องเป็นเพลงพื้นบา้นต่าง  ๆจ านวน 12 เพลง ท่ีแต่ง

เน้ือหาข้ึนใหม่ใหส้อดคลอ้งกบับทเรียนในแต่ละคาบ 

 3. ผูว้ิจยัด าเนินการทดสอบหลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับเพลงพื้นบา้น ด้วย

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทองท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึน เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงเป็นฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบ

ก่อนการจดัการเรียนรู้ แต่มีการสลบัขอ้และตวัเลือก 

4. ผูว้ิจยัให้นกัเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็น ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมี             

ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น  

5. น าผลการทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น และผล

จากการท าแบบสอบถามความคิดเห็น ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น มาวเิคราะห์โดยกระบวนการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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ขั้นตอนที ่4 ขั้นกำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี ด าเนินการดงัน้ี  

 1. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

  1.1 ความตรงตามเน้ือหา (Validity)โดยการตรวจสอบความสอดคลอ้ง (Index of 

Item Objective Congruence : IOC) ระหวา่งขอ้ค าถามกบัลกัษณะพฤติกรรม  

  1.2 ค่าความยากง่าย (Difficulty) การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง ของค าถามแต่ละขอ้  

  1.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง ของค าถามแต่ละขอ้  

  1.4 การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวรรณคดีเร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง ใชสู้ตร K.R. 20 ของ คูเดอร์และริชาร์ดสัน                                   

 2. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

  2.1 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศ

ภูเขาทอง ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น ใชส้ถิติ คือ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั  (t-test for dependent) 

  2.2 การวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อ

การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น จากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดบั ใชส้ถิติ คือ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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บทที่ 4 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้

โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมี

ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น 

 ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี  

 ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น  

 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัด                 

การเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น 
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ตอนที ่1  ผลกำรเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวรรณคดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1      

               ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับเพลงพืน้บ้ำน 

               ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                

ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น 

กลุ่มตัวอย่ำง n คะแนนเต็ม X  S.D. t p-value 

ก่อนการจดัการเรียนรู้ 46 30 11.46 2.99 
-24.57* 0.000 

หลงัการจดัการเรียนรู้ 46 30 19.61 2.10 

          * p  ≤   .05 

 จากตารางท่ี 6 พบว่าคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนักเรียน                

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น มีคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงั

การจดัการเรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนหลงั    

การจดัการเรียนรู้ ( X = 19.61 , S.D. = 2.10) สูงกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนการจัดการเรียนรู้                            

( X  = 11.46 , S.D. = 2.99) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไว ้ 

ตอนที ่2 ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 ทีม่ีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้              

                โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพืน้บ้ำน 

    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  ปรากฏดงัตารางท่ี 7 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 7  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้      

                 โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น 
 

 

รำยกำร 
X  S.D. ระดบัควำมคดิเห็น ล ำดบัที ่

ด้ำนกำรจดักจิกรรมกำรเรียนรู้ 

1. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 

4.93 

 

0.25 

 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 

(1) 

2. นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ท่ี 
4.80 0.45 เห็นดว้ยมากท่ีสุด (3) 

3. นกัเรียนไดช่้วยเหลือกนัและยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
4.87 0.34 เห็นดว้ยมากท่ีสุด (2) 

รวม 4.87 0.35 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 2 

ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ 

4. บรรยากาศในการเรียนต่ืนเตน้ น่าสนใจ ทา้ทาย 

 

4.96 

 

0.21 

 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 

(2) 

5. นกัเรียนเรียนดว้ยความสนุกสนาน 4.98 0.15 เห็นดว้ยมากท่ีสุด (1) 

6. นกัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 4.85 0.36 เห็นดว้ยมากท่ีสุด (3) 

รวม 4.93 0.24 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 1 

ด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรเรียนรู้ 

7. ช่วยใหน้กัเรียนอยากเรียนวรรณคดีมากข้ึน 

 

4.89 

 

0.31 

 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 

(2) 

8. ช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าแสดง              

ความคิดเห็น 
4.87 0.34 เห็นดว้ยมากท่ีสุด (3) 

9. นกัเรียนสามารถสรุปเน้ือหาสาระส าคญัของวรรณคดี

ท่ีเรียนได ้
4.67 0.63 เห็นดว้ยมากท่ีสุด (4) 

10. นักเรียนรักความเป็นไทยมากข้ึน โดยเฉพาะคุณค่า

ของเพลงพ้ืนบา้น 
4.98 0.15 เห็นดว้ยมากท่ีสุด (1) 

รวม 4.85 0.36 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 3 

ควำมคดิเห็นโดยภำพรวมเฉลีย่ 4.88 0.32 เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
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จากตารางท่ี 7 พบวา่ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ( X  = 4.88 , S.D. = 0.32)  เ ม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า                           

ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เป็นล าดบัท่ีหน่ึง  

( X  = 4.93, S.D. = 0.24) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ( X  = 4.87 , S.D. = 0.35) 

และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ ( X  = 4.85 , S.D. = 0.36) เห็นด้วยมากท่ีสุดเป็นล าดบั

สุดทา้ย ซ่ึงเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ พบว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับเพลงพื้นบ้าน 

นักเรียนเห็นด้วยมากท่ีสุดในด้านนักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน  ( X  = 4.98 , S.D. = 0.15) 

รองลงมา คือ บรรยากาศในการเรียนต่ืนเตน้ น่าสนใจ ทา้ทาย  ( X  = 4.96 , S.D. = 0.21) และดา้น

นกัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นมากข้ึน ( X  = 4.85 , S.D. = 0.36) เห็นดว้ยมากท่ีสุดเป็นล าดบั

สุดทา้ย  

ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนเห็นด้วยมากท่ีสุดในด้านท่ีว่ากิจกรรมการจัด               

การเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้นท าให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้           

( X  = 4.93 , S.D. = 0.25) รองลงมา คือ นักเรียนได้ช่วยเหลือกันและยอมรับซ่ึงกันและกัน                     

( X  = 4.87 , S.D. = 0.34) และนกัเรียนไดแ้สดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี ( X  = 4.80 , 

S.D. = 0.45)  เห็นดว้ยมากท่ีสุดเป็นล าดบัสุดทา้ย  

ส่วนดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ นกัเรียนเห็นดว้ยมากท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 1 ในดา้น

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับเพลงพื้นบ้านท าให้นักเรียนรักความเป็นไทยมากข้ึน 

โดยเฉพาะคุณค่าของเพลงพื้นบ้าน ( X  = 4.98 , S.D. = 0.15) เห็นด้วยมากท่ีสุดรองลงมา คือ                 

ช่วยให้นักเรียนอยากเรียนวรรณคดีมากข้ึน ( X  = 4.89 , S.D. = 0.31) และช่วยให้นักเรียนกล้า

แสดงออก กลา้พูด กลา้แสดงความคิดเห็น ( X  = 4.87 , S.D. = 0.34) ส่วนดา้นนกัเรียนสามารถสรุป

เน้ือหาสาระส าคญัของวรรณคดีท่ีเรียนได ้( X  = 4.67 , S.D. = 0.63) เห็นดว้ยมากท่ีสุดเป็นล าดบั

สุดทา้ย  
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จากการท่ีผูว้ิจยัไดส้ังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเรียนจากการจดัการเรียนรู้โดย

ใช้เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น พบว่า นกัเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมเกมต่างๆ เป็น

อย่างดี มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ช่วยกนัหาความรู้เพื่อน ามาใช้เล่นเกม และยอมรับฟังความ

คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั รวมถึงนกัเรียนกลา้แสดงออกเพิ่มมากข้ึน เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและ

เม่ือกลุ่มตนเองเป็นผูช้นะ นกัเรียนเกิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าให้การเรียนการสอนในห้องเรียน           

มีบรรยากาศท่ีดี ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างความสนุกสนานให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมี

ความสุข ซ่ึงส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีท่ีพฒันาข้ึน 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับเพลงพื้นบ้าน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) ด าเนินการทดลองตามแบบก่อนทดลอง (Pre – Experimental Design) แบบหน่ึงกลุ่ม

สอบก่อนสอบหลัง (One Group Pretest – Posttest Design) โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัดังน้ี         

1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและ

หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ 

ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/8 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุ รี 

จ  านวน 46 คน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม

ดว้ยวิธีจบัสลาก ทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559  ใชเ้วลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ จ านวน 

12 คาบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและ

นิราศภูเขาทอง ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น รวมทั้งส้ิน 12 แผน ท่ีมีค่าดชันีความ

สอดคล้อง IOC เท่ากบั 1.00 ทุกแผน 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เร่ือง

สุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ท่ีมี

ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ระหว่าง 0.67-1.00  มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.47-0.77 มีค่า

อ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.47-0.80  และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.77 และ 3) แบบสอบถามความ

คิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่            

1) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 2) ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ 3) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ

เรียนรู้ ซ่ึงมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC เท่ากบั 1.00 ทุกขอ้ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for dependent)  
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สรุปผลกำรวจัิย 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1            

ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น สรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้            

โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไว ้ 

2. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบั
เพลงพื้นบา้น พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
นักเรียนเห็นด้วยมากท่ีสุดในด้านบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ รองลงมา ได้แก่ ด้านการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้นกัเรียนเห็นดว้ยมากท่ีสุดเป็นล าดบั
สุดทา้ย  

อภิปรำยผล 
จากผลการวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น สามารถน ามาสู่การอภิปรายผล  
ไดด้งัน้ี  

1. จากผลการวจิยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะวา่ การเรียนวรรณคดีโดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น เป็นวิธีท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และ          
มีความสอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นการจดัการเรียนรู้แบบเรียน             
ปนเล่นซ่ึงท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน กระตุน้ความสนใจท าให้ผูเ้รียนไม่เบ่ือ
หน่ายในการเรียน มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ ท าให้นกัเรียนเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนไดเ้ป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะดา้นเน้ือหาวรรณคดี ท่ีบูรณาการเขา้กบัเกมต่างๆ ไดไ้ม่ซ ้ ากนั ท าใหผู้เ้รียนมีความสุขและ
เกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้เน้ือหาวรรณคดีเพื่อน าไปใชใ้นการแข่งขนั ซ่ึงเกมแต่ละเกมมีกลวิธีการ
เล่นท่ีทา้ทายผูเ้รียน เช่น เกมเศรษฐีเงินลา้น ในแผนจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาและจดจ า
เน้ือหาวรรณคดีเร่ืองสุภาษิตพระร่วงเพื่อน าไปตอบค าถามเพื่อให้ไดป้้ายสุภาษิตท่ีมีราคาซ่อนอยู่
ด้านหลัง จากนั้ นแต่ละกลุ่มก็แข่งขันกันเสนอราคาโดยให้นักเรียนทบทวนความรู้เก่ียวกับ
ความหมายของสุภาษิตดังกล่าว ท าให้นักเรียนมีความสนใจท่ีจะจดจ าเน้ือหาและเกิดความ
สนุกสนานในการอธิบายความหมายของสุภาษิตนั้นๆ เพื่อให้ไดสุ้ภาษิตนั้นมาเป็นของกลุ่มแล้ว
น ามาเสนอราคาแข่งขนักนั ซ่ึงเกมท่ีน ามาใชใ้นแต่ละแผนนั้นมีความทา้ทายท าให้ผูเ้รียนสนใจท่ีจะ
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ศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ท่ีก าหนดให้และจดจ าเน้ือหาไดดี้ข้ึน ดงัท่ี วรภทัร์  ภู่เจริญ (2544 : 119) 
กล่าวไวว้า่ การใชเ้กมท าใหผู้เ้รียนจ าไดดี้ข้ึน ไม่น่าเบ่ือ เหมาะกบัผูเ้รียนท่ีสมาธิสั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
จุฑามาศ กนัต๊ิบ (2554 : 76) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า 
โดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์2 ร่วมกบัเกมการศึกษา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา่
ความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองการสะกดค า หลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค             
จิกซอว ์2 ร่วมกบัเกมการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
การใชเ้กมในการจดัการเรียนการสอน ไวว้า่เกมเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง เรียนรู้อยา่งมีความสุข เป็นเคร่ืองมือในการจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ รู้จกัการใชเ้หตุผลในการ
ตดัสินใจ และยงัส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี 
(2551 : 68) ท่ีกล่าวไวว้า่ วิธีสอนโดยใชเ้กมเป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง 
ผู ้เรียนได้รับความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้จากการเล่น ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ            
เห็นประจกัษ์แจ้งด้วยตนเอง ท าให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายและอยู่คงทน นอกจากน้ีการใช้          
เพลงพื้นบ้านมาใช้ในขั้นสรุปบทเรียน โดยแต่งเน้ือหาสรุปบทเรียนในแต่ละคาบเป็นการช่วย
นกัเรียนจดจ าและเขา้ใจเน้ือหาวรรณคดีท่ีเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน เกิดความเพลิดเพลินในการเรียน กล่าวคือ
เพลงพื้นบา้นท่ีแต่งข้ึนมีการใช้ค  าคลอ้งจอง มีจงัหวะและท่วงท านองท่ีสนุกสนานเร้าใจ  และเป็น
เพลงพื้นบา้นท่ีผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรับร้องลูกคู่ เช่น เพลงเก่ียวขา้ว มีการรับว่า “เฮ่เอา้เฮ่เฮ่” 
หรือเพลงฉ่อยท่ีตอ้งรับวา่ “เห่ชา เห่ชา ชา ชาฉ่าชา นอยแม่” เป็นตน้ นอกจากน้ีการท่ีนกัเรียนไดร้้อง
เพลงพื้นบา้นยงัท าให้นักเรียนรู้คุณค่าของเพลงพื้นบา้นและเกิดความรักในศิลปวฒันธรรม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ลดัดา ฉิมสุวรรณ (2551 : 44) ท่ีไดศึ้กษาผลการใชเ้พลงพื้นบา้นล าตดัเพื่อพฒันาการ
พูดโตต้อบเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัสามง่าม กรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบวา่การใชเ้พลงพื้นบา้นล าตดัเพื่อพฒันาการพูดโตต้อบเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนนั้น 
ท าใหน้กัเรียนมีคะแนนการพูดโตต้อบเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัดี และยงัเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการ
ใช้เพลงพื้นบา้นมาจดัการเรียนการสอนว่า เพลงพื้นบา้นมีส่วนในการท าให้ผูเ้รียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศในการเรียนให้เกิดความสนุกสนานและท าให้ผูเ้รียนได้ใกล้ชิด
วฒันธรรมอนัเป็นมรดกของชาติ ซ่ึงสอดคล้องกบั มาลยั เหล่าประเสริฐ (2546 : 54) ท่ีได้ศึกษา            
การใชเ้พลงพื้นบา้นล าตดัพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนชุมชนวดัหนา้ไม ้จงัหวดัปทุมธานี ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทย
ของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนโดยใชเ้พลงพื้นบา้นล าตดัประกอบการเรียนสูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนท่ีเรียนตามแนวคู่มือครูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และไดเ้สนอความคิดเห็น
เก่ียวกบัการใชเ้พลงพื้นบา้นล าตดัประกอบการสอนภาษาไทยวา่การใชเ้พลงพื้นบา้นมาจดัการเรียน
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การสอนท าให้นกัเรียนเกิดความมัน่ใจและกลา้แสดงออกมากข้ึน ท าให้เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจ
เน้ือหาท่ีเรียนไดดี้  ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุญเสริม แกว้พรหม 
(2542 : บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาการใชเ้พลงพื้นบา้นภาคใตเ้ป็นส่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิและเจตคติในการ
เขียนบทร้อยกรอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวดั
นครศรีธรรมราช ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใช้เพลงพื้นบา้นภาคใตเ้ป็นส่ือ
การเรียน มีผลสัมฤทธ์ิและเจตคติในการเขียนบทร้อยกรองสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยไม่ใชเ้พลง
พื้นบา้นภาคใตเ้ป็นส่ือการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2. จากผลการวิจยัพบว่าความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ในทุกๆ ดา้น ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้นเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยนักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้นวา่ เกมท่ีน ามาใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้มีรูปแบบท่ีสนุกสนาน เป็นเกมท่ีง่าย ทา้ทาย และน่าต่ืนเตน้ ท าให้การเรียนการสอน
วรรณคดีไม่น่าเบ่ือ และเป็นการเสริมสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ ท าให้นกัเรียนกลา้แสดงออก 
กลา้ตดัสินใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ส่วนการน าเพลงพื้นบา้นท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั
บทเรียนมาจดักิจกรรมในขั้นสรุปนั้น นกัเรียนแสดงความคิดเห็นวา่การน าเพลงพื้นบา้นมาร้องใน
ขั้นสรุปเป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ ท าให้ผูเ้รียนเกิดความเพลิดเพลิน ช่วยในการจดจ าเน้ือหาและสร้าง
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนเพิ่มมากข้ึน นอกจากนั้นการใช้เพลงพื้นบา้นมาจดัการเรียนการสอน 
ท าใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าในมรดกวฒันธรรมของชาติ และเกิดความรักในความเป็นไทยอีกดว้ย 

เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ นักเรียนเห็นด้วยมาก
ท่ีสุด ในประเด็นท่ีวา่นกัเรียนเรียนดว้ยความสนุกสนาน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการใชเ้กมมาจดัการเรียน
การสอนเป็นการเรียนรู้ท่ีสร้างบรรยากาศการแข่งขนั ผูเ้รียนจึงเกิดความรู้สึกทา้ทาย ต่ืนเตน้ ส่งผล
ให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานในการเล่นเกมแต่ละเกม และถือว่าเป็นการทา้ทายความสามารถ          
ของผูเ้รียน กล่าวคือ นกัเรียนเป็นผูเ้ล่นเองท าให้ไดรั้บประสบการณ์ตรง และมีโอกาสไดมี้ส่วนร่วมสูง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จุฑามาศ กนัต๊ิบ (2554 : 73) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้เร่ือง
การเขียนสะกดค า โดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์2 ร่วมกบัเกมการศึกษา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า 
นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากในทุกด้าน คือ ด้านบรรยากาศการจดัการเรียนรู้  
ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้องกบั  ประไพ 
สุวรรณสารคุณ (2553 : 106)  ไดศึ้กษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการเขียนสะกดค ายาก                                             
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ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา พบว่า นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 2.82 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.08 เม่ือเรียงล าดบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีเห็นดว้ยในระดบัมาก เรียงจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จารุวรรณ พิมพะนิตย ์(2540 : 92) ท่ีไดก้ล่าววา่ เกมเป็นกิจกรรมท่ีท าให้
บรรยากาศในการเรียนการสอน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความเป็นกนัเองระหวา่งผูเ้รียนกบั
ผูส้อน ท าให้นกัเรียนสนใจเรียนมากยิ่งข้ึน ไม่เบ่ือหน่าย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุกิจ ศรีพรหม 
(2544 : 75) ท่ีไดก้ล่าววา่ เกมการศึกษาช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเพลิดเพลินผอ่นคลายอารมณ์ตึงเครียด 
สนใจในการเรียนและกระตุน้ให้ผูเ้รียนอยากเรียน ส่วนด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียน          
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดรองลงมา โดยนกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นวา่การจดัการเรียนรู้
โดยใช้เกมร่วมกับเพลงพื้นบ้าน ท าให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ได้แสดง
ความสามารถของตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ ไดช่้วยเหลือและยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  
และดา้นประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเป็นล าดบั
สุดทา้ย โดยนกัเรียนให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ว่า การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้นท าให้นกัเรียนเกิดความรักในความเป็นไทย เห็นคุณค่าของ
เพลงพื้นบา้นมากข้ึน ท าให้อยากเรียนวรรณคดีไทยมากข้ึน และช่วยให้กลา้แสดงออก กลา้แสดง
ความคิดเห็น ส่งผลใหน้กัเรียนสามารถสรุปเน้ือหาและสาระส าคญัของวรรณคดีท่ีเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน  

จากการสรุปผลและอภิปรายผลดงักล่าวเป็นสาเหตุส าคญัท่ีสนับสนุนว่าผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น
หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากขอ้คน้พบของการวิจยักบัการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัมีแนวคิดท่ีจะเสนอใน 
2 ส่วน คือขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้และขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรน ำผลกำรวจัิยไปใช้  
1.1 วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับเพลงพื้นบ้าน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวรรณคดี ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 นั้น เม่ือด าเนินการทดลองพบว่าก่อน           
การเล่นเกมทุกคร้ังครูต้องช้ีแจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการเล่นให้ชัดเจนทุกคร้ัง รวมถึงการ
แบ่งกลุ่มหรือจบัคู่ในการเล่นเกม ครูตอ้งวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้รัดกุมช้ีแจงกฏ กติกา                     
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อย่างละเอียด เพื่อจะไดไ้ม่ใช้เวลามากเกินไปในการจบักลุ่มหรือขณะเล่นเกม และถา้นักเรียนเกิด
ความไม่เขา้ใจในวธีิการเล่นเกมจะท าใหก้ารจดักิจกรรมหยดุชะงกัไป  

1.2 ขณะท ากิจกรรมครูต้องมีหน้าท่ีคือควบคุมกฎ กติกา และเร้าความสนใจ 
กระตุน้นกัเรียนตลอดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศให้อยากร่วมกิจกรรมและส่งเสริมให้นกัเรียนลง
มือท ากิจกรรมทุกคน รวมถึงเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดคิ้ดอย่างอิสระ มีเสรีภาพในการแสดงออก 
กลา้คิดอยา่งสร้างสรรคภ์ายใตก้ฎกติกาท่ีก าหนดไว ้

1.3 นกัเรียนช่ืนชอบการเล่นเกมเป็นอยา่งมาก ดงันั้นในขณะท ากิจกรรมนกัเรียน
จะแสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นลกัษณะนิสัยท่ีแทจ้ริงของนกัเรียนออกมา เช่น นกัเรียนบางคนขาด
วินัย ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา หรือไม่ ซ่ือสัตย์ หรือนักเรียนบางคนอาจขาดสติมุ่งหวังเพียง                    
การเอาชนะเท่านั้น ดงันั้นครูผูส้อนจึงควรวางแผนควบคุมชั้นเรียนให้ดี โดยการช้ีแจงวตัถุประสงค์
ในเล่นเกมให้ผูเ้รียนเขา้ใจ ว่าไม่ควรมุ่งหวงัเพียงการเอาชนะเท่านั้น และควรส่งเสริมให้นกัเรียน               
มีค่านิยมท่ีดีงามท่ีจะสร้างสังคมให้น่าอยู ่ เช่น ความซ่ือสัตย ์ความมีวินยั การให้เกียรติและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้ และท่ีส าคญัท่ีสุดของการเล่นเกมหรือการแข่งขนันั้นก็คือ             
ผูเ้ล่นตอ้งมีน ้าใจนกักีฬา รู้แพรู้้ชนะและยอมรับฟังค าตดัสินของครูและเพื่อน 

1.4 นกัเรียนร้องเพลงพื้นบา้นตามครูไดแ้ต่พอร้องเองโดยไม่มีครูร้องน านกัเรียน           
ก็จะเกิดความไม่มัน่ใจท าให้ร้องเบาลงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นครูผูส้อนจึงต้องมีทกัษะการร้อง              
เพลงพื้นบา้นและตอ้งสอนร้องดว้ยความมัน่ใจ เพราะนกัเรียนจะยึดเสียงของเราเป็นแบบอยา่ง และ
ครูผูส้อนตอ้งกระตุน้ให้ก าลงัใจเสมอด้วยการช่ืนชมว่าร้องไดดี้แลว้เพียงปรับบางค าเท่านั้น ก็จะ         
ท  าให้ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจและกล้าร้องเพลงพื้นบา้นเพิ่มมากข้ึน นอกจากนั้นครูตอ้งมีบทบาท        
ในการอธิบายถึงคุณค่าของเพลงพื้นบา้นเพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคญั และเกิดความตระหนัก           
รักในศิลปวฒันธรรมของไทย ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนจดจ าและน าไปร้องไม่ใช่เพียงแค่ร้องในคาบเรียน
แลว้ก็ไม่สนใจอีกต่อไป  

1.5 การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้นค่อนขา้งใชเ้วลามาก 
ดังนั้ นครูจึงต้องรู้จักการควบคุมเวลาการท ากิจกรรมและปรับเปล่ียนกิจกรรมเกมได้ตาม                       
ความเหมาะสม และการจดักิจกรรมการเรียนมกัจะเกิดเสียงดงั อาจจะเป็นเสียงเชียร์ เสียงหัวเราะ
สนุกสนาน เสียงร้องเพลงพื้นบา้น หรือเสียงดนตรีประกอบการร้องเพลงพื้นบา้น ซ่ึงอาจรบกวน
การเรียนการสอนของห้องขา้งเคียง ดังนั้นครูผูส้อนจึงควรจดักิจกรรมในห้องท่ีเก็บเสียง หรือ
สถานท่ีท่ีเหมาะสมกบัการท ากิจกรรมลกัษณะน้ี  
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2. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรท ำวจัิยในคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการวิจยัเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ท่ีจดัการเรียนรู้โดย

ใชเ้กมร่วมกบัวธีิการจดัการเรียนรู้หรือเทคนิครูปแบบอ่ืนๆ เช่น STAD KWL-Plus เป็นตน้ 
2.2 ควรมีการวิจยัเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ท่ีจดัการเรียนรู้โดย

ใช้เกมร่วมกบัส่ือพื้นบา้นชนิดอ่ืนๆ เช่น เพลงลูกทุ่ง ลิเก การแสดงละคร หนังตะลุง โขน หรือ
การละเล่นของไทย เป็นตน้  

2.3 ควรมีการขยายผลการวจิยั ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเกมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น ส าหรับ
วรรณคดีเร่ืองอ่ืนๆ หรือในระดบัชั้นอ่ืนๆ ดว้ย 
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รำยช่ือผู้เช่ียวชำญตรวจสอบเคร่ืองมือในกำรวจัิย 
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รำยช่ือผู้เช่ียวชำญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

1. อาจารยป์ริญญา  ป้ันสุวรรณ์  อาจารยป์ระจ าภาควชิาภาษาไทย 

    คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 

    วฒิุการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

    (การสอนภาษาไทย) มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 

2. อาจารยจ์ตุพร  บุญประเสริฐ  อาจารยป์ระจ าภาควชิาภาษาไทย 

    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

    วฒิุการศึกษา : อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต 

    (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 

3. อาจารยก์ญัจนพร  อ่วมส าอางค ์ ครูช านาญการพิเศษ  

    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี 

    วฒิุการศึกษา : การศึกษามหาบณัฑิต 

(วจิยัและสถิติการศึกษา) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
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ภาคผนวก ข  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 
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ฃ 

 
 
 

แผนการจัดการเรยีนรูท้ี ่1 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย    วชิำภำษำไทย  ท 21102   ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 

หน่วยกำรเรียนรู้ที ่2 เร่ืองสุภำษิตพระร่วง (คำบที ่1)                เวลำ  50 นำท ี 

 

1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

   มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท 5.1 :  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอยา่งเห็น

คุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

    ตัวชีว้ดั 

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  

2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

2.1  นกัเรียนสามารถอธิบายความเป็นมาของวรรณคดีเร่ืองสุภาษิตพระร่วงได ้

2.2 นกัเรียนสามารถอธิบายประวติัผูแ้ต่งวรรณคดีเร่ืองสุภาษิตพระร่วงได ้

3. สำระส ำคัญ 

การศึกษาประวติัความเป็นมาของเร่ืองและประวติัผูแ้ต่งมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการศึกษา

วรรณคดี เพราะจะท าให้ผูอ่้านทราบถึงภูมิหลงัของวรรณคดีเร่ืองนั้นๆ ท าให้เขา้ใจส่ิงท่ีกวีตอ้งการ

ส่ือสารผ่านบทประพนัธ์ต่างๆ กล่าวคือวรรณคดีและวรรณกรรมส่วนใหญ่ลว้นถ่ายทอดทศันคติ 

ความคิด ความเช่ือ หรือแง่มุมชีวิตของผูแ้ต่ง รวมถึงขอ้คิด คติธรรม และสภาพสังคมในยคุก่อน ซ่ึง

วรรณคดีเร่ืองสุภาษิตพระร่วงนั้นมีเน้ือหาเพื่อสั่งสอนประชาชนให้มีแนวทางในการปฏิบติัตนได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม รวมถึงน าไปเป็นขอ้คิดในการด าเนินชีวติไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่ง

ยิ่งท่ีผูอ่้านควรทราบถึงประวติัความเป็นมาและประวติัผูแ้ต่งหรือผูช้  าระ เพื่อให้เกิดความซาบซ้ึง

และเขา้ใจส่ิงท่ีผูแ้ต่งตอ้งการส่ือสารผา่นเน้ือหาของวรรณคดีเร่ืองสุภาษิตพระร่วง 



96 

 

 

4. สำระกำรเรียนรู้ 

 ความรู้ 

  - ความเป็นมาของวรรณคดีเร่ืองสุภาษิตพระร่วง 

- ประวติัผูช้  าระวรรณคดีเร่ืองสุภาษิตพระร่วง  

ทักษะ/กระบวนการ 

  - ทกัษะการอ่าน 

- กระบวนการคิดวเิคราะห์ 

  - กระบวนการปฏิบติังานกลุ่ม 

 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

  - ความตรงเวลา 

  - มุ่งมัน่ในการท างาน 

  - ความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียน 

  - ความมีวนิยั  

5. กจิกรรมกำรเรียนรู้ 

ขัน้กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน (5 นำท)ี 

  - นกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึงความหมายของค าว่า “สุภาษิต” โดยครูเขียนค าว่าสุภาษิตไว้

บนกระดานแลว้สุ่มนกัเรียนมาเขียนความหมายในรูปแบบผงัความคิด และร่วมกนัสรุปความหมาย

ของสุภาษิต จากนั้นครูยกตวัอยา่งสุภาษิตพระร่วงมา 1 สุภาษิต ไดแ้ก่ “คนพาลอยา่พาลผิด อยา่ผูก

มิตรไมตรี” แลว้เช่ือมโยงให้นกัเรียนเห็นวา่สุภาษิตเก่ียวกบัการสอนเร่ืองการคบคนมีมาตั้งแต่สมยั

สุโขทยัแลว้ โดยสืบทอดกนัมาในรูปแบบวรรณคดีเร่ือง “สุภาษิตพระร่วง” จากนั้นเช่ือมโยงเขา้สู่

บทเรียน  

ขัน้กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  (35 นำท)ี 

 1. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน (ซ่ึงจะใช้กลุ่มเดิมทุกชัว่โมง) จากนั้นครูช้ีแจง

วิธีการเล่นเกม “ก าจดัจุดอ่อน” เพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัประวติัผูแ้ต่งและความเป็นมา ซ่ึงมีขั้นตอนการ

เล่นดงัน้ี  
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  1.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันฟังและจดจ าประวติัความเป็นมาของเร่ืองและ

ประวติัผูช้  าระท่ีครูอ่านใหน้กัเรียนฟังจ านวน 2 คร้ัง  

  1.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มรับแถบขอ้ความเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของเร่ืองและ

ประวติัผูช้  าระ จ านวน 20 แถบขอ้ความ โดยมีขอ้ความท่ีไม่ถูกตอ้งอยู่จ  านวน 9 ขอ้ความ ซ่ึงถือวา่

เป็นจุดอ่อน  

  1.3 ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนั “ก าจดัจุดอ่อน” ดว้ยการหาแถบขอ้ความท่ีไม่

ถูกตอ้ง จ านวน 9 ขอ้ความ แลว้ออกมาติดไวท่ี้กระดานหนา้หอ้ง โดยครูแบ่งกระดานออกเป็นส่วนๆ 

เพื่อให้แต่ละกลุ่มเลือกข้อความท่ีไม่ถูกต้องมาติดไว ้ซ่ึงก าหนดเวลา 10 นาที ในการเล่นเกม              

“ก าจดัจุดอ่อน”  

  1.4 เม่ือหมดเวลาครูจึงเฉลย โดยการให้คะแนนทุกกลุ่ม 10 คะแนนเท่ากนั แต่ถา้

เลือกข้อความท่ีถูกอยู่แล้วมาติดก็จะโดนหักคะแนนไปแถบข้อความละ 2 คะแนน กลุ่มใด                    

ไดค้ะแนนมากสุดถือเป็นผูช้นะ   

 2. เม่ือครูเฉลยเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหน้กัเรียนน าแถบขอ้ความท่ีถูกตอ้งทั้งหมดมาเรียงล าดบั 

และจดบนัทึกลงในใบงานเร่ือง “เรียงร้อยประวติัรู้ชดัความเป็นมา” ใหถู้กตอ้ง  

ขัน้กิจกรรมรวบยอด   (10 นำท)ี 

 1. สรุปเน้ือหาดว้ยการสนทนาซักถาม โดยนกัเรียนช่วยกนัตอบค าถามท่ีครูถามเก่ียวกบั

ประวติัความเป็นมาของเร่ืองและประวติัของผูช้  าระวรรณคดี เร่ือง “สุภาษิตพระร่วง” ท่ีไดเ้รียนรู้

ในขณะเล่นเกม “ก าจดัจุดอ่อน”  

2. สรุปเน้ือหาโดยการร้องเพลงพื้นบา้นท่ีครูแจกใหซ่ึ้งในคาบน้ีใชเ้พลงฉ่อย “ประวติัความ

เป็นมาและประวติัผูช้  าระสุภาษิตพระร่วง”  เพื่อเป็นการสรุปบทเรียน  

3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกลบัไปทบทวนฝึกร้องเพลงพื้นบา้นท่ีเรียนในคาบน้ีไว ้เพื่อ

เตรียมแสดงในคาบเรียนพิเศษ หลงัเรียนวรรณคดีทั้งสองเร่ืองจบ โดยครูจะให้แต่ละกลุ่มจบัสลาก

เลือกเพลงพื้นบ้านเม่ือได้เพลงใดเร่ืองใดแล้ว ให้ช่วยกันร้องหรือแบ่งกันร้องคนละท่อน โดย

น าเสนอบนเวทีหอประชุม   
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6. ส่ือ/แหล่งกำรเรียนรู้ 

6.1 แถบขอ้ความประกอบการเล่นเกม “ก าจดัจุดอ่อน” 

6.2 ใบงานเร่ือง “เรียงร้อยประวติัรู้ชดัความเป็นมา”  

6.3 เพลงฉ่อย “ประวติัความเป็นมาและประวติัผูช้  าระสุภาษิตพระร่วง” 

7. กำรวดัและประเมินผล 

 7.1 วธีิกำรวดัและประเมิน 

  - สังเกตการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม จากการเล่นเกม “ก าจดัจุดอ่อน” 

  - ประเมินใบงานเร่ือง “เรียงร้อยประวติัรู้ชดัความเป็นมา” 

 7.2 เคร่ืองมือในกำรวดัและประเมิน 

  - แบบประเมินการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม จากการเล่นเกม “ก าจดัจุดอ่อน” 

  - แบบประเมินในงานเร่ือง “เรียงร้อยประวติัรู้ชดัความเป็นมา” 

8. บันทกึผลหลงักำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้   

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

      ลงช่ือ............................................... 
             (นายแสนรัก  บวัทอง) 

                                                                                                      ผูส้อน 
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รำยละเอยีดเน้ือหำสำระ 

1. ประวตัิควำมเป็นมำของสุภำษิตพระร่วง  

 สุภาษิตพระร่วง หรือท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ บญัญติัพระร่วง เป็นสุภาษิตเก่าแก่ เช่ือกนัวา่แต่

เดิมแต่งข้ึนในสมยัสุโขทยั แต่ทั้งน้ีมีปรากฏหลักฐานว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 3 ไดท้รงกระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ารึกเร่ืองสุภาษิตพระร่วงลงบนแผน่ศิลาประดบัไวบ้น

ฝาผนงัดา้นในศาลาเหนือหนา้พระมหาเจดีย ์ภายในวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม 

นอกจากน้ีจารึกเร่ืองสุภาษิตพระร่วงท่ีวดัพระเชตุพนฯ แลว้ยงัพบสุภาษิตพระร่วงในสมุด

ไทยอีกหลายฉบบั ร่วมถึงสมุดไทยด าเร่ืองบณัฑิตพระร่วง  พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจา้ 

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส รวมอยู่กบัเร่ือง กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ และ แม่สอนลูก โดยเร่ือง

บณัฑิตพระร่วงน้ีมีขอ้ความคลา้ยคลึงกบัสุภาษิตพระร่วงมากและมีเน้ือเร่ืองครบถว้น กรมศิลปากร

จึงใชเ้ป็นเอกสารในการตรวจสอบช าระสุภาษิตพระร่วงจนเป็นฉบบัสมบูรณ์ 

ส าหรับเน้ือหาของสุภาษิต มีลักษณะของวิถีชีวิตไทย เป็นค าสอนท่ีมีคุณค่า แสดงถึง

พฤติกรรมของคน ท่ียงัทนัสมยัอยูทุ่กยุค ทุกสมยัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับดินแดนสุวรรณภูมิ ท่ีมี

ความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรมมานานนับพนัปี ตามช่ือของสุภาษิต ประกอบกบัลกัษณะของ

ถ้อยค า ภาษา ส านวนซ่ึงใกล้เคียงกับจารึก ในหลักศิลาจารึกหลักท่ีหน่ึง ท่ีเรียกว่าจารึกพ่อขุน

รามค าแหง จึงมีการสันนิษฐานวา่ สุภาษิตพระร่วงน้ีเดิมเป็นพระบรมราโชวาท ท่ีพระร่วงหรือพ่อ

ขนุรามค าแหง ทรงน ามาสั่งสอนประชาชนชาวไทยในคร้ังนั้น 

สุภาษิตพระร่วงมีอยูด่ว้ยกนั 6 ส านวน แต่ท่ีจะใช้มาเป็นแบบเรียนไดแ้ก่ สุภาษิตพระร่วง

ส านวนท่ี 1 ซ่ึงสุภาษิตพระร่วงทั้ง 6 ส านวน มีดงัน้ี 

ส านวนท่ี 1 ร่ายสุภาษิตพระร่วง ฉบบัจารึก วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม พระนิพนธ์

สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

ส านวนท่ี 2 โคลงประดิษฐพ์ระร่วง ฉบบัพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ 

ส านวนท่ี 3 ร่ายสุภาษิตพระร่วง  ฉบบัวดัเกาะ ส านวนร่าย 

ส านวนท่ี 4 สุภาษิตพระร่วงค าโคลง  ฉบบัพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่วั 

ส านวนท่ี 5 ร่ายสุภาสิทตงั  ฉบบัวดัลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 
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ส านวนท่ี 6  กาพยสุ์ภาษิตพระร่วง ฉบบัวดัเกาะ ส านวนกาพย ์

2. ประวตัิผู้ช ำระสุภำษิตพระร่วง  

 สุภาษิตพระร่วง ไม่ปรากฏนามผูแ้ต่งแน่นอนและพบอีกหลายฉบบั โดยฉบบัท่ีจะน ามาเป็น

แบบเรียนน้ี ไดรั้บการช าระโดยสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเป็นพระราชโอรส พระองคท่ี์ 28 

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ( รัชกาลท่ี 1) ประสูติเม่ือว ันเสาร์ท่ี                             

11 ธนัวาคม 2333 มีพระนามเดิมวา่ พระองคเ์จา้วาสุกรี ทรงผนวชเป็นภิกษุและประทบัจ าพรรษาท่ี

วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม จนตลอดพระชนมชี์พ สิริรวมพระชนมายไุด ้63 พรรษา 

 บทพระนิพนธ์ของพระองคมี์เป็นจ านวนมาก เช่น ลิลิตตะเลงพ่าย ปฐมสมโพธิกถา โคลง

ดั้นเร่ืองปฏิสังขรณ์วดัพระเชตุพนฯ กฤษณาสอนนอ้งค าฉนัท ์สมุทรโฆษค าฉนัทต์อนปลาย สรรพ

สิทธิค าฉนัท ์ต าราฉนัทม์าตราพฤติและวรรณพฤติ เป็นตน้ 

เอกสำรอ้ำงองิ 

ฟองจนัทร์ สุขยิง่ และคณะ. (2558). ภำษำไทยวรรณคดีและวรรณกรรม  

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1.พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์. 
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แบบประเมินกำรปฏิบัติกจิกรรมกลุ่ม จำกกำรเล่นเกม “ก ำจัดจุดอ่อน” 

 ค ำช้ีแจง :  แบบประเมินน้ีสร้างข้ึนเพื่อให้ครูผูส้อนประเมินพฤติกรรมในการท างานกลุ่มของ

นกัเรียน โดยใช ้เกณฑ์การให้คะแนนท่ีระบุไว ้โดยใส่คะแนนในช่องให้คะแนนท่ีเห็นสมควรตาม

ความเป็นจริง 

เลขที ่ ช่ือ-สกุล 
ลกัษณะทีมุ่่งวดั รวม 

ควำมตั้งใจ ควำมร่วมมือ ควำมมีวนิัย ควำมรับผดิชอบ 

1       

2       

3       

4       

5       

...       

ข้อสังเกตเพิม่เติม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง  ดีมาก  เกณฑ์ระดับคะแนน 10 – 12  =  3 

  2 หมายถึง  ดี      7 – 9     =  2 

  1 หมายถึง  พอใช ้      4 – 6     =  1 

  0 หมายถึง  ปรับปรุง     0  - 3     =  0 

หมำยเหตุ : นกัเรียนตอ้งไดค้ะแนนรวม 4 คะแนนข้ึนไป และไดรั้บคะแนนอยา่งนอ้ย 1 คะแนนใน

แต่ละประเด็นการประเมิน จึงถือวา่ผา่นการประเมินคร้ังน้ี 

 

ลงช่ือ................................................ ผูป้ระเมิน 

(นายแสนรัก  บวัทอง) 

        .........../............/.......... 
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แบบประเมินใบงำนเร่ือง “เรียงร้อยประวตัิรู้ชัดควำมเป็นมำ” 

 ค ำช้ีแจง :  แบบประเมินน้ีสร้างข้ึนเพื่อใหค้รูผูส้อนประเมินช้ินงานของนกัเรียน โดยใชเ้กณฑก์าร

ใหค้ะแนนท่ีระบุไว ้โดยใส่คะแนนลงในช่องใหค้ะแนนท่ีเห็นสมควรตามความเป็นจริง 

เลขที ่ ช่ือ-สกุล 
ลกัษณะทีมุ่่งวดั รวม 

ควำมถูกต้อง กำรใช้ภำษำ ควำมสะอำด ควำมตรงต่อเวลำ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

...       

ข้อสังเกตเพิม่เติม

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง  ดีมาก  เกณฑ์ระดับคะแนน 10 – 12  =  3 

  2 หมายถึง  ดี      7 – 9     =  2 

  1 หมายถึง  พอใช ้      4 – 6     =  1 

  0 หมายถึง  ปรับปรุง     0  - 3     =  0 

หมำยเหตุ : นกัเรียนตอ้งไดค้ะแนนรวม 4 คะแนนข้ึนไป และไดรั้บคะแนนอยา่งนอ้ย 1 คะแนนใน

แต่ละประเด็นการประเมิน จึงถือวา่ผา่นการประเมินคร้ังน้ี 

ลงช่ือ................................................ ผูป้ระเมิน 

(นายแสนรัก  บวัทอง) 

       .........../............/.......... 
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เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรปฏิบัติกจิกรรมกลุ่ม จำกกำรเล่นเกม “ก ำจัดจุดอ่อน” 

ค ำช้ีแจง : เกณฑ์การประเมินน้ีสร้างข้ึนเพื่อให้ครูใช้เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน ตามรายการ

ประเมินพร้อมทั้งเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละหวัขอ้ท่ีตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียนตามความเป็นจริง

และครูจะประเมิน ลงในแบบประเมินการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม จากการเล่นเกม “ก าจดัจุดอ่อน” 
 

รำยกำร

ประเมนิ 

เกณฑ์กำรประเมนิ 

3 (ดีมาก) 2 (ดี) 1 (พอใช)้ 0 (ปรับปรุง) 

1. ความ

ตั้งใจ 

สมาชิกทุกคนตั้งใจ

ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 

สมาชิก 1 คนไม่ตั้งใจ

ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม  

สมาชิก 2-4 คนไม่

ตั้งใจปฏิบติักิจกรรม

กลุ่ม 

สมาชิก 5 คนข้ึนไป

ไม่ตั้งใจปฏิบติั

กิจกรรมกลุ่ม 

2. ความ

ร่วมมือ 

สมาชิกทุกคน

ร่วมมือกนัปฏิบติั

กิจกรรม 

สมาชิก 1 คนไม่ให้

ความร่วมมือในการ

ปฏิบติักิจกรรม 

สมาชิก 2-4  คน

ไม่ใหค้วามร่วมมือ

ในการปฏิบติั

กิจกรรม 

สมาชิก 5 คนข้ึนไป

ไม่ใหค้วามร่วมมือ

ในการปฏิบติั

กิจกรรม 

3. ความมี

วนิยั 

สมาชิกทุกคน

ร่วมกนัท างานอยา่ง

มีระเบียบวนิยั ไม่

พดูคุยนอกเร่ือง 

สมาชิก 1 คนไม่มี

ระเบียบวนิยั พดูคุย

เร่ืองอ่ืนระหวา่งท า

กิจกรรม 

สมาชิก 2-4 คน ไม่มี

ระเบียบวนิยั พดูคุย

เร่ืองอ่ืนระหวา่งท า

กิจกรรม 

สมาชิก 5 คนข้ึนไป

ไม่มีระเบียบวนิยั 

พดูคุยเร่ืองอ่ืน

ระหวา่งท ากิจกรรม 

4. ความ

รับผิดชอบ 

สมาชิกทุกคน

รับผิดชอบงานของ

ตนอยา่งเตม็ท่ี 

 

สมาชิก 1 คน ไม่

รับผิดชอบงานของ

ตนเอง 

สมาชิก 2-4 คน ไม่

รับผิดชอบงานของ

ตนเอง 

สมาชิก 5 คนข้ึนไป

ไม่รับผิดชอบ และไม่

ยอมท างานของตนเอง 

 

ระดับคุณภำพ/กำรวดัประเมินผล 

 คะแนนรวม  10 - 12   หมายถึง  นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดีมาก 

 คะแนนรวม  7 – 9  หมายถึง  นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดี 

 คะแนนรวม  4 – 6  หมายถึง  นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์พอใช ้

คะแนนรวม  0 - 3   หมายถึง  นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตอ้งปรับปรุง 
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เกณฑ์กำรให้คะแนนใบงำนเร่ือง “เรียงร้อยประวตัิรู้ชัดควำมเป็นมำ” 

ค ำช้ีแจง : เกณฑ์การประเมินน้ีสร้างข้ึนเพื่อให้ครูใช้เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน ตามรายการ

ประเมินพร้อมทั้งเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวขอ้ท่ีตรงกบัคุณภาพช้ินงานของนักเรียนตาม

ความเป็นจริงและครูจะประเมินลงในแบบประเมินใบงาน  

 

 

ระดับคุณภำพ/กำรวดัประเมินผล 

 คะแนนรวม  10 - 12   หมายถึง  คุณภาพช้ินงานอยูใ่นระดบั  ดีมาก 

 คะแนนรวม    7 – 9   หมายถึง  คุณภาพช้ินงานอยูใ่นระดบั  ดี 

 คะแนนรวม    4 – 6   หมายถึง  คุณภาพช้ินงานอยูใ่นระดบั  พอใช ้

คะแนนรวม    0 - 3   หมายถึง  คุณภาพช้ินงานอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 

 

 

รำยกำร

ประเมนิ 

เกณฑ์กำรประเมนิ 

3 (ดีมาก) 2 (ดี) 1 (พอใช)้ 0 (ปรับปรุง) 

1. ความถูกตอ้ง ค าตอบถูกตอ้งตรง

ตามประเด็นทุก

หวัขอ้ 

ค าตอบไม่ถูกตอ้ง 1 

หวัขอ้  

ค าตอบไม่ถูกตอ้ง 2 

หวัขอ้ 

ค าตอบไม่ถูกตอ้ง

มากกวา่ 2 หวัขอ้ 

2. การใชภ้าษา ใชภ้าษาไดเ้หมาะสม

ถูกตอ้ง กะทดัรัด                 

ส่ือความชดัเจนดีมาก 

ใชภ้าษาไดเ้หมาะสม 

ถูกตอ้ง กะทดัรัด ส่ือ

ความได ้

ใชภ้าษาไดเ้หมาะสม

แต่ส่ือความไม่ชดัเจน 

ใชภ้าษาไม่

เหมาะสมและส่ือ

ความไม่ชดัเจน 

3. ความสะอาด สะอาดเรียบร้อย  

ตวัหนงัสืออ่านง่าย 

สะอาดเรียบร้อย มี

การแกไ้ขไม่เกิน 3 

ต าแหน่ง ตวัหนงัสือ

อ่านง่าย 

มีการแกไ้ข 4-6 

ต าแหน่ง และ

ตวัหนงัสืออ่านยาก 

มีการแกไ้ข

มากกวา่ 6 

ต าแหน่ง และ

ตวัหนงัสืออ่านยาก 

4. ความตรงต่อ

เวลา 

ส่งงานตรงตามเวลาท่ี

ก าหนด 

 

ส่งงานชา้กวา่ก าหนด 

ไม่เกิน 3 วนั 

ส่งงานชา้กวา่ก าหนด 

4 วนัแต่ไม่เกิน 7 วนั 

ส่งงานชา้กวา่

ก าหนด 8 วนัข้ึนไป 
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เกม “ก ำจัดจุดอ่อน”  

1. แถบขอ้ความท่ีถูกตอ้ง จ านวน 11 ขอ้ความ มีดงัน้ี 

1 สุภาษิตพระร่วง หรือท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ บญัญติัพระร่วง ซ่ึงเป็นสุภาษิตเก่าแก่ 

2 เช่ือกนัวา่แต่เดิมแต่งข้ึนในสมยัสุโขทยั แต่ทั้งน้ีมีปรากฏหลกัฐานวา่ พระบาทสมเด็จพระ

นัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงกระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ารึกเร่ืองสุภาษิตพระร่วงลงบนแผน่

ศิลา 

3 ซ่ึงแผน่ศิลานั้นประดบัไวบ้นฝาผนงัดา้นในศาลาเหนือหนา้พระมหาเจดีย ์ภายในวดัพระเช

ตุพนวมิลมงัคลาราม 

4 ยงัพบสุภาษิตพระร่วงในสมุดไทยอีกหลายฉบบั ร่วมถึงสมุดไทยด าเร่ืองบณัฑิตพระร่วง  

พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส รวมอยูก่บัเร่ือง กฤษณา

สอนนอ้งค าฉนัท ์และ แม่สอนลูก 

5 โดยเร่ืองบณัฑิตพระร่วงน้ีมีขอ้ความคลา้ยคลึงกบัสุภาษิตพระร่วงมากและมีเน้ือเร่ือง

ครบถว้น กรมศิลปากรจึงใชเ้ป็นเอกสารในการตรวจสอบช าระสุภาษิตพระร่วงจนเป็นฉบบั

สมบูรณ์ 

6 ตามช่ือของสุภาษิต ประกอบกบัลกัษณะของถอ้ยค า ภาษา ส านวนซ่ึงใกลเ้คียงกบัจารึก ใน

หลกัศิลาจารึกหลกัท่ีหน่ึง ท่ีเรียกวา่จารึกพ่อขนุรามค าแหง จึงมีการสันนิษฐานวา่ สุภาษิต

พระร่วงน้ี เดิมเป็นพระบรมราโชวาท ท่ีพระร่วงหรือพ่อขุนรามค าแหง ทรงน ามาสั่งสอน

ประชาชน 

7 สุภาษิตพระร่วงมีอยูด่ว้ยกนั 6 ส านวน แต่ท่ีจะใชม้าเป็นแบบเรียนไดแ้ก่ ส านวนท่ี 1 ฉบบั

จารึก วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุ

ชิตชิโนรส 

8 สุภาษิตพระร่วง ไม่ปรากฏนามผูแ้ต่งแน่นอนและพบอีกหลายฉบบั โดยฉบบัท่ีจะน ามาเป็น

แบบเรียนน้ี ไดรั้บการช าระโดยสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตนิโนรส 
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9 ซ่ึงพระองคท์รงเป็นพระราชโอรส พระองคท่ี์ 28 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช ( รัชกาลท่ี 1 ) 

10 ประสูติเม่ือวนัเสาร์ท่ี 11 ธนัวาคม 2333 มีพระนามเดิมวา่ พระองคเ์จา้วาสุกรี ทรงผนวช

เป็นภิกษุและประทบัจ าพรรษาท่ีวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม จนตลอดพระชนมชี์พ สิริ

รวมพระชนมายไุด ้63 พรรษา 

11 บทพระนิพนธ์ของพระองคมี์เป็นจ านวนมาก เช่น ลิลิตตะเลงพา่ย ปฐมสมโพธิกถา โคลง

ดั้นเร่ืองปฏิสังขรณ์วดัพระเชตุพนฯ กฤษณาสอนนอ้งค าฉนัท ์สมุทรโฆษค าฉนัทต์อนปลาย 

สรรพสิทธิค าฉนัท ์ต าราฉนัทม์าตราพฤติและวรรณพฤติ เป็นตน้ 

2. แถบขอ้ความท่ีไม่ถูกตอ้ง จ านวน 9 ขอ้ความ มีดงัน้ี 

1 สุภาษิตพระร่วง หรือท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ บญัญติัภาษิตพระร่วง ซ่ึงเป็นสุภาษิตเก่าแก่ 

2 เช่ือกนัวา่แต่เดิมแต่งข้ึนในสมยัสุโขทยั แต่ทั้งน้ีมีปรากฏหลกัฐานวา่ พระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงกระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ารึกเร่ืองสุภาษิตพระร่วงลงบนแผน่

ศิลา 

3 ซ่ึงแผน่ศิลานั้นประดบัไวบ้นฝาผนงัดา้นในศาลาเหนือหนา้พระมหาวหิาร ภายในวดัพระเช

ตุพนวมิลมงัคลาราม 

4 โดยเร่ืองบญัญติัภาษิตพระร่วงน้ีมีขอ้ความคลา้ยคลึงกบัสุภาษิตพระร่วงมากและมีเน้ือเร่ือง

ครบถว้น กรมวฒันธรรมจึงใชเ้ป็นเอกสารในการตรวจสอบช าระสุภาษิตพระร่วงจนเป็น

ฉบบัสมบูรณ์ 

5 ตามช่ือของสุภาษิต ประกอบกบัลกัษณะของถอ้ยค า ภาษา ส านวนซ่ึงใกลเ้คียงกบัจารึก ใน

หลกัศิลาจารึกหลกัท่ีหา้ ท่ีเรียกวา่จารึกพอ่ขุนรามค าแหง จึงมีการสันนิษฐานวา่ สุภาษิต

พระร่วงน้ี เดิมเป็นกฎมณเทียรบาล ท่ีพระร่วงหรือพอ่ขุนรามค าแหง ทรงน ามาสั่งสอน

ขา้ราชการ 
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6 สุภาษิตพระร่วง ไม่ปรากฏนามผูแ้ต่งแน่นอนและพบอีกหลายฉบบั โดยฉบบัท่ีจะน ามาเป็น

แบบเรียนน้ี ไดรั้บการช าระโดยสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุราช 

7 ซ่ึงพระองคท์รงเป็นพระราชโอรส พระองคท่ี์ 18 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช ( รัชกาลท่ี 1 ) 

8 ประสูติเม่ือวนัเสาร์ท่ี 11 ธนัวาคม 2333 มีพระนามเดิมวา่ พระองคเ์จา้วาสุกรี ทรงผนวช

เป็นภิกษุและประทบัจ าพรรษาท่ีวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม และมาจ าพรรษาท่ีวดัพระ

ศรีรัตนศาสดาราม สิริรวมพระชนมายไุด ้63 พรรษา 

9 บทพระนิพนธ์ของพระองคมี์เป็นจ านวนมาก เช่น ลิลิตญวนพา่ย ปฐมสมโพธิกถา โคลงดั้น

เร่ืองปฏิสังขรณ์วดัพระเชตุพนฯ โคลงพาลีสอนนอ้ง สมุทรโฆษค าฉนัทต์อนปลาย สรรพ

สิทธิค าฉนัท ์ต าราฉนัทม์าตราพฤติและวรรณพฤติ เป็นตน้ 
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ใบงาน 
เรือ่ง “เรยีงรอ้ยประวัติรู้ชดัความเป็นมา” 

 
ค ำช้ีแจง : ใหน้กัเรียนน าแถบขอ้ความในเกม “ก าจดัจุดอ่อน”ท่ีเรียงไดถู้กตอ้ง มาเขียนเรียบเรียงให้

ไดใ้จความท่ีสมบูรณ์ (เป็นงานรายบุคคล) 

ควำมเป็นมำของสุภำษิตพระร่วง 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ประวตัิผู้ช ำระสุภำษิตพระร่วง 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 



109 

 

 

เพลงฉอ่ย 
ประวตัิความเป็นมาและประวัตผิู้ช าระสุภาษติพระรว่ง 

 
 

(เฮิง เงิง เงอ เอ่อ เฮิง เงย้) เร่ืองความเป็นมา/ของสุภาษิต มาช่วยกนัสักนิด/จดจ าไว ้

  สุภาษิตพระร่วง/ฟังกนัชดัชดั  หรือจะเรียกบญัญติั/พระร่วงก็ได ้

กรมพระปรมานุชิต/ชิโนรส  พระองคท์รงโปรด/ช าระไว ้

เช่ือกนัวา่แต่ง/ไวเ้ก่าแก่   แต่งกนัตั้งแต่/สุโขทยั 

รัชกาลท่ีสาม/กษตัริยเ์จา้   พระองคโ์ปรดเกลา้ฯ/ใหจ้ารึกไว ้

จารึกบนแผน่ศิลา/หนา้เจดีย ์  จนทุกวนัน้ี/ยงัหาดูได ้

ยงัคงสมบูรณ์และคงทน   ท่ีวดัพระเชตุพน/นัน่ยงัไง (รับ) 

(เฮิง เงิง เงอ เอ่อ เฮิง เงย้) จะขอยอ้นกล่าว/เล่าประวติั ช้ีแจงใหช้ดั/เป็นเพลงไทย 

  กรมพระปรมานุชิต/ชิโนรส  ช่ือเสียงอุโฆษ/ขจรไกล 

  ท่านเป็นโอรส/พระพุทธยอดฟ้า  ประสูติสิบเอด็ธนัวา/เห็นจะได ้

  สองพนัสามร้อย/สามสิบสาม  “วาสุกรี” คือพระนาม/อนัยิง่ใหญ่ 

  ท่านทรงผนวช/บวชเป็นภิกษุ  ตลอดพระชนมาย/ุหาสึกไม่ 

  ท่านเป็นผูรั้งสรร/วรรณคดี  ผลงานพระองคน้ี์/มีมากมาย 

  เร่ืองเด่นเร่ืองดงั/ฟังอีกนิด  เช่นเร่ืองลิลิต/ตะเลงพา่ย 

  สมุทรโฆษค าฉนัท/์ท่านรจนา  ปฐมสมโพธิกถา/ท่านแต่งไว ้

  กฤษณาสอนนอ้ง/ท่านประพนัธ์  รวมถึงต าราฉนัท/์ของไทย 

  เร่ืองท่ีพระองคแ์ต่ง/ลว้นโดดเด่น  ถอ้ยค าลูกเล่น/ลว้นคมคาย 

  พวกเราท่ีร ่ าเรียน/ขอเชิดชู  สดุดีบรมครู/กวไีทย (รับ) 

 

หมายเหตุ : ค  าวา่  (รับ) หมายถึงใหทุ้กคนร้องวา่  “ เห่ชา  เห่ชา ชา  ชาฉ่าชา นอยแม่” 
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แผนการจัดการเรยีนรูท้ี ่11 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย    วชิำภำษำไทย  ท 21102  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 

หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3 เร่ืองนิรำศภูเขำทอง (คำบที ่5)                เวลำ  50 นำท ี 

 

1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

   มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท 5.1 :  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอยา่งเห็น

คุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

    ตัวชีว้ดั 

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 

ตวัช้ีวดัท่ี 3 : อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 

2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

2.1  นกัเรียนสามารถบอกลกัษณะของคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ ดา้นเน้ือหา ดา้นสังคมได ้

2.2 นกัเรียนสามารถอธิบายคุณค่าดา้นต่างๆ ท่ีปรากฏในเร่ืองนิราศภูเขาทองได ้ 

3. สำระส ำคัญ 

นิราศภูเขาทอง เป็นนิราศเร่ืองเอกของสุนทรภู่ท่ีเล่าถึงการเดินทางจากวดัราชบูรณะไป

นมสัการเจดียภู์เขาทองท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงนิราศเร่ืองน้ีมีความโดดเด่นในดา้นเน้ือหา 

ด้านวรรณศิลป์ มีการใช้ถ้อยค า ส านวนโวหารท่ีไพเราะ รวมถึงสะท้อนสภาพสังคมและ                       

ความเป็นอยูข่องผูค้นในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  ดงันั้นการศึกษาวรรณคดี เร่ืองนิราศภูเขาทอง

จึงนบัวา่มีประโยชน์อยา่งยิ่ง เพราะนอกจากจะไดท้ราบเร่ืองราวการเดินทางแลว้ ยงัท าให้ผูอ่้านได้

ทราบถึงคุณค่าดา้นต่างๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นเร่ือง และสามารถน าความรู้หรือขอ้คิดท่ีไดม้าประยุกต์ใช้

ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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4. สำระกำรเรียนรู้ 

 ความรู้ 

  - ลกัษณะคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ ดา้นเน้ือหา และดา้นสังคม  

- คุณค่าดา้นต่างๆ ท่ีปรากฏในเร่ืองนิราศภูเขาทอง 

ทักษะ/กระบวนการ 

  - ทกัษะการอ่าน 

- กระบวนการคิดวเิคราะห์ 

  - กระบวนการปฏิบติังานกลุ่ม 

  - ทกัษะการอธิบาย 

 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

  - ความตรงเวลา 

  - มุ่งมัน่ในการท างาน 

  - ความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียน 

  - ความมีวนิยั  

5. กจิกรรมกำรเรียนรู้ 

ขัน้กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  (5 นำท)ี 

  - นักเรียนร่วมกันฟังบทประพนัธ์ท่ีครูอ่านให้ฟังเป็นท านองเสภามอญ จากนั้นร่วมกัน

แสดงความคิดเห็นวา่ส่ิงท่ีโดดเด่นจากค าประพนัธ์น้ีมีการกล่าวถึงส่ิงใดบา้ง (ผเีปรต ผพีราย) แลว้ค า

ประพนัธ์น้ีผูก้ล่าวมีจุดประสงค์เพื่อส่ิงใด (บนบานภูตเทวดาให้ได้ในส่ิงท่ีต้องการ) และถ้าค า

ประพนัธ์น้ีอยูใ่นวรรณคดีจะจดัวา่ใหคุ้ณค่าดา้นใด (สะทอ้นเร่ืองความเช่ือ การบนบานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ) 

จากนั้นเช่ือมโยงเขา้สู่บทเรียนเร่ืองการวิเคราะห์คุณค่าดา้นต่างๆ  

 บทประพนัธ์ทีใ่ช้น ำเข้ำสู่บทเรียน 

   ขอยอกรพนมข้ึนเหนือเกษ ทั้งผีพรายผีเปรตผีตายโหง 

  บนหวัหมู่เน่าเน่าทั้งเหลา้โรง  ผีตาโผงผวัยายพลบัรถทบัตาย 

  พระเส้ือเมืองกางเกงเมืองผูเ้รืองฤทธ์ิ มาสถิตช่วยเหลือใหน้ัง่ได ้

  ทั้งกุง้ไก่เสือปลาพากนัไป  ถา้นัง่ไดจ้ะระบ าร าแกบ้น  

    (ค  าประพนัธ์น้ีน ามาจากการแสดงลิเกคณะศรราม น ้ าเพชร) 
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ขัน้กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  (35 นำท)ี 

 1. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน  (กลุ่มเดิม) จากนั้นครูช้ีแจงวธีิการเล่นเกม “เกา้อ้ี

ดนตรี” โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบความรู้  “สารลับ” ซ่ึงในสารลับจะเป็นความรู้เก่ียวกับ                    

การวเิคราะห์คุณค่าดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา ดา้นวรรณศิลป์ และดา้นสังคม ซ่ึงนกัเรียนจะเคยได้

เรียนมาแลว้ในหน่วยท่ี 2 เร่ืองสุภาษิตพระร่วง การศึกษาคร้ังน้ีถือว่าเป็นการทบทวนลกัษณะของ

คุณค่าดา้นต่างๆ เพื่อจะใชว้ิเคราะห์คุณค่าท่ีปรากฏในเร่ืองนิราศภูเขาทอง โดยให้นกัเรียนในกลุ่ม

ช่วยกนัเรียนรู้ท าความเขา้ใจจากใบความรู้ “สารลบั” ก าหนดเวลา 5 นาที 

2. จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัหาคุณค่าท่ีปรากฏในนิราศภูเขาทอง โดยครู              

จะช้ีน าดว้ยการกล่าวประเด็นหัวขอ้ แลว้ให้นกัเรียนช่วยกนัหาค าประพนัธ์ท่ีมีคุณค่าตรงกบัหัวขอ้

คุณค่าท่ีครูช้ีแจง โดยหาให้ได้มากท่ีสุดเพื่อคดัเลือกตวัแทนออกมาเล่นเกม “เก้าอ้ีดนตรี”ในขั้น

ต่อไป ก าหนดเวลาให ้10 นาที  

หัวข้อประเด็นช้ีน ำในกำรหำค ำประพนัธ์ทีป่รำกฏคุณค่ำด้ำนต่ำงๆในนิรำศภูเขำทอง 

 - สะทอ้นวถีิชีวติการติดต่อคา้ขาย  (ริมท่าน ้า,ตลาดขวญั) 

- สะทอ้นวถีิชีวติชุมชนคนต่างชาติท่ีอพยพมาอยูใ่นประเทศไทย (บา้นมอญ,บา้นญวน) 

- สะทอ้นภาพวฒันธรรม การละเล่นและงานมหรศพของไทย (หนา้วดัพระเมรุ) 

- ใหค้วามรู้เร่ืองต านานสถานท่ี ภูมิประวติัของสถานท่ี (วดัประโคนปัก,ปทุมธานี) 

- สะทอ้นใหเ้ห็นความเช่ือของคนไทย เช่น เร่ืองนรก เร่ืองการขอพรบนบาน (บา้นง้ิว,บา้นใหม่) 

- ให้ความรู้เก่ียวกบัความจริงของชีวิต สัจธรรม คติการด าเนินชีวิต แนวทางการปฏิบติัตน             

(เจดียแ์ตกหกัสอนเร่ืองเกียรติยศช่ือเสียง ,บางเด่ือสอนเร่ืองการคบคน,บางพูดสอนเร่ืองการพูด) 

- สะทอ้นให้เห็นสภาพภูมิประเทศ สภาพท่ีอยู่อาศยั เช่น การบรรยายถึงธรรมชาติตาม

สถานท่ีต่างๆ (กลางทุ่ง,บา้นญวน) 

- ให้คุณค่าดา้นวรรณศิลป์ มีการใชก้ารเล่นเสียงสัมผสั ทั้งสัมผสัอกัษร สัมผสัสระ การเล่น

ค า เช่น  “ดูน ้าวิง่กล้ิงเช่ียวเป็นเกลียวกลอก กลบักระฉอกฉากฉดัฉวดัเฉวยีน”   

 - สะทอ้นให้เห็นความเช่ือเร่ืองศาสนา เช่น การถึงซ่ึงนิพพาน การพน้ทุกข ์(ขอพร

เจดียภู์เขาทอง) 
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- หาค าประพันธ์ท่ีให้คุณค่าด้านวรรณศิลป์เร่ืองภาพพจน์ต่างๆ เช่น ภาพพจน์อุปมา                 

(การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนกบัอีกส่ิงหน่ึง) อุปลกัษณ์ (เปรียบส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง) สัทพจน์ 

(เลียนเสียงธรรมชาติ) สัญลกัษณ์ (การใช้ส่ิงหน่ึงแทนอีกส่ิงหน่ึง)  อติพจน์ (การกล่าวเกินจริง) 

บุคคลวตั (สมมติส่ิงไม่มีชีวติใหมี้ชีวติจิตใจ) เป็นตน้ 

- สะทอ้นใหเ้ห็นขอ้คิดเก่ียวกบัความรัก ความทุกข ์เคราะห์กรรม (บางธรณี,โรงเหลา้,ตลาดแกว้) 

3. น าเกา้อ้ีจ  านวน 8 ตวั เท่าจ  านวนกลุ่มนกัเรียนจดัไวห้นา้หอ้ง โดยเกา้อ้ีแต่ละตวัจะติดแผน่

ป้ายแสดงคุณค่าดา้นต่างๆ ซ่ึงมีเกา้อ้ีอยูต่วัหน่ึงเป็นเกา้อ้ีวเิศษ ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

4. ครูช้ีแจงกติกาการเล่นเกม “เกา้อ้ีดนตรี” ดงัน้ี 

4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนกลุ่มละ 1 คน น าหนังสือเรียนวรรณคดี ม.1 

ออกมาดว้ย  

4.2 ให้นกัเรียนแต่ละคนยืนตามต าแหน่งเกา้อ้ี จากนั้นครูจะเปิดเพลงให้นกัเรียน

เดินรอบเกา้อ้ีทั้งหมด เม่ือเพลงหยุด นกัเรียนตอ้งรีบหาเกา้อ้ีนัง่ให้ได ้ซ่ึงเกา้อ้ีแต่ละตวัจะติดคุณค่า

ดา้นต่างๆ ไวแ้ลว้  ถา้นกัเรียนนัง่เกา้อ้ีตวัท่ีเป็นคุณค่าดา้นใด ให้ยกค าประพนัธ์โดยอ่านจากหนงัสือ

เรียนฯ แลว้อธิบาย ถา้ถูกตอ้งกลุ่มนั้นจะไดค้ะแนน ส่วนใครตอบผิดจะไม่ไดค้ะแนนในรอบนั้น 

ส่วนคนท่ีนัง่ “เกา้อ้ีวเิศษ” ไม่ตอ้งหาค าประพนัธ์ก็จะไดค้ะแนนไป 1 คะแนน  

ลักษณะกำรเดินอำจจะเต้นหรือร ำกไ็ด้  

 

 

 

 

คุณ
ค่ า
ดา้
นว

รร
ณศิ

ลป์
 

คุณ
ค่ า
ดา้
นเ
นื้อ

หา
 

กำรจดัต ำแหน่งเก้ำอีห้น้ำช้ันเรียน 

คุณ
ค่ า
ดา้
นส

งัค
ม 

คุณ
ค่ า
ดา้
นว

รร
ณศิ

ลป์
 

คุณ
ค่ า
ดา้
นเ
นื้อ

หา
 

คุณ
ค่ า
ดา้
นส

งัค
ม 

คุณ
ค่ า
ดา้
นว

รร
ณศิ

ลป์
 

เกา้
อี้ว
เิศษ

 

 



114 

 

 

4.3 เม่ือครูสอบถามคุณค่าตามท่ีนกัเรียนนัง่ตามเกา้อ้ีแลว้ สรุปคะแนนเขียนไวบ้น

กระดาน จากนั้นส่งตวัแทนคนใหม่มา ท ากิจกรรมแบบเดิม เพลงหยุดหาเกา้อ้ีนัง่ นัง่แลว้รีบหาค า

ประพันธ์ท่ีแสดงคุณค่าด้านนั้ นๆ ครูถามทีละคนพร้อมฟังค าอธิบาย ซ่ึงค าตอบนั้ นอาจจะ

หลากหลาย (ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของครูผูส้อน)  

4.4 ก าหนดเวลาในการเล่นเกม “เกา้อ้ีดนตรี” 20 นาที เม่ือหมดเวลาครูสรุปคะแนน

ของแต่ละกลุ่ม ครูกล่าวชมเชยกลุ่มท่ีชนะและใหร้างวลั   

ขัน้กิจกรรมรวบยอด   (10 นำท)ี 

 1. สรุปเน้ือหาดว้ยการสนทนาซกัถาม นกัเรียนช่วยกนัตอบค าถามเก่ียวกบัคุณค่าดา้นต่างๆ

ท่ีปรากฏในเร่ืองนิราศภูเขาทองท่ีไดเ้รียนรู้ในขณะท่ีครูเล่นเกม “เกา้อ้ีดนตรี” 

2. สรุปเน้ือหาเก่ียวกบัคุณค่าดา้นต่างๆท่ีปรากฏในวรรณคดีโดยการร้องเพลงพื้นบา้นท่ีครู

แจกใหซ่ึ้งในคาบน้ีใชเ้พลงล าตดั “คุณค่าวรรณคดีไทย” เพื่อเป็นการสรุปบทเรียน  

3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกลบัไปทบทวนฝึกร้องเพลงพื้นบา้นท่ีเรียนในคาบน้ีไว ้เพื่อ

เตรียมแสดงในคาบเรียนพิเศษ หลงัเรียนวรรณคดีทั้งสองเร่ืองจบ โดยครูจะให้แต่ละกลุ่มจบัสลาก

เลือกเพลงพื้นบ้านเม่ือได้เพลงใดเร่ืองใดแล้ว ให้ช่วยกันร้องหรือแบ่งกันร้องคนละท่อน โดย

น าเสนอบนเวทีหอประชุม 

6. ส่ือ/แหล่งกำรเรียนรู้ 

6.1 ใบความรู้ “สารลบั” 

6.2 เกม “เกา้อ้ีดนตรี” 

6.3 เพลงล าตดั “คุณค่าวรรณคดีไทย”   

7. กำรวดัและประเมินผล 

 7.1 วธีิกำรวดัและประเมิน 

  - สังเกตการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม จากการเล่นเกม “เกา้อ้ีดนตรี” 

 7.2 เคร่ืองมือในกำรวดัและประเมิน 

  - แบบประเมินการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม จากการเล่นเกม “เกา้อ้ีดนตรี” 
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8. บันทกึผลหลงักำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้   

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

      ลงช่ือ............................................... 
            (นายแสนรัก  บวัทอง) 

                                                                                                      ผูส้อน 
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รำยละเอยีดเน้ือหำสำระ 

 คุณค่ำของวรรณคดี 

1.  คุณค่ำด้ำนเน้ือหำ  ช่วยให้เห็นความส าคญัของการศึกษาวรรณคดีโดยอาศัยการด าเนิน
เร่ืองหรือแนวคิดเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์วรรณคดี  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง  การด าเนิน
เร่ืองในเน้ือหาเป็นส่วนท่ีท าให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวทั้งหมด ทั้งสอดแทรกแนวคิดและกลวิธีในการ
ด าเนินเร่ืองใหผู้อ่้านไดใ้ชมุ้มมองความคิดพิจารณาเร่ืองนั้นๆ โดยผูอ่้านอาจมีทศันะต่อเร่ืองแตกต่าง
กนัไป  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประสบการณ์และความสนใจของผูอ่้าน  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีท่ีจะท าให้เกิดการ
พฒันาความคิดและเสริมสร้างจินตนาการ  ช่วยยกระดบัความคิดและจิตใจของผูอ่้านใหสู้งข้ึน  การ
วเิคราะห์คุณค่าดา้นเน้ือหา  สามารถวเิคราะห์ในประเด็นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 1.1 ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ เช่น  ความรู้เก่ียวกบัการศึกษา ความรู้

เก่ียวกบัการปฏิบติัตน การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รวมถึงขอ้คิดหรือแนวทางปฏิบติัตนท่ีสามารถ

น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้  

 1.2  ได้รับประสบการณ์  กวีถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีเกิดจากการมองโลกอย่าง

กวา้งขวางและ   ลุ่มลึกจากประสบการณ์ส่วนตวัของกวีได้กลายเป็นประสบการณ์ร่วมระหว่าง

ผูอ่้านกบักว ี ผูอ่้านไดรั้บประสบการณ์จากการอ่านงานของกว ี

1.3  เกิดจินตภาพ  ผูอ่้านเห็นคุณค่าในความงดงามของวรรณคดีท าให้เกิดความ

ประทบัใจ และรับรู้ความคิดท่ีแปลกใหม่ เป็นกระบวนการท่ีให้รายละเอียดโดดเด่น และให้ผูอ่้าน

ไดส้ร้างความคิดตาม  ซ่ึงข้ึนอยู่กบัพื้นฐานของแต่ละคน  ผูอ่้านเกิดความคิดจินตนาการกวา้งไกล

และประเทืองปัญญา 

1.4  พฒันาจิตใจผูอ่้าน  วรรณคดีต่างต่างๆ มีเน้ือหาสาระ เร่ืองราวสนุก อ่านแลว้

สบายใจ สามารถกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน ให้ข้อคิดคติธรรม อีกทั้ งสอนให้ประพฤติดี  

ประพฤติชอบ สร้างสรรค ์จรรโลงใจใหเ้กิดก าลงัใจยามท่ีทอ้แท ้

2. คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์  วรรณคดีท่ีไดรั้บยกยอ่งวา่ดีเด่นตอ้งมีกลวธีิการประพนัธ์ท่ีดีเยี่ยม 
และใช้ค  าเหมาะสมกบัลกัษณะหน้าท่ีของค า ถูกตอ้งตรงความหมาย  เหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองและมี
เสียงเสนาะ  ซ่ึงผูอ่้านจะเกิดจินตนาการตามเน้ือเร่ืองได ้ จะตอ้งเขา้ใจส านวนโวหารและภาพพจน์  
เสมือนไดย้นิเสียง ไดเ้ห็นภาพเกิดอารมณ์สะเทือนใจ มีความรู้สึกคลอ้ยตาม  ดงัน้ี 
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2.1  กำรใช้ภำพพจน์  เป็นการพลิกแพลงภาษาให้แปลกออกไปกว่าท่ีเป็นอยู่ปกติ  

ท าให้เกิดรสทางวรรณคดีท่ีกระทบความรู้สึกและอารมณ์ของผู ้อ่านต่างกับการใช้ภาษาท่ี

ตรงไปตรงมา  ดงัน้ี 

2.2.1  อุปมำ  คือ การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงคลา้ยหรือเหมือนกบัอีกส่ิงหน่ึง  

โดยมีค าแสดงความเปรียบ เช่น  เปรียบ  ประดุจ  ดุจ  ดัง่ เหมือน  ราวกบั  ราว  เพียง  เพี้ยง  ฯลฯ 

ตวัอยา่งค าประพนัธ์ 

“ไม่คลาดเคล่ือนเหมือนองคพ์ระทรงเดช      แต่ดวงเนตรแดงดูดังสุริยฉ์าย                                                         

ทรงกรลงัดงัพระยาคชาพลาย                            มีเข้ียวคลา้ยชนนีมีศกัดา” 

       (พระอภยัมณี) 

2.2.2  อุปลักษณ์  คือ การเปรียบส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง  ซ่ึงแตกต่างจากการ

อุปมา กล่าวคือ  อุปลกัษณ์มกัใชค้  าวา่  “เป็น” “คือ”  ในการเปรียบ 

ตวัอยา่งค าประพนัธ์ 

“จงเร่งมาฆ่ากูจะสู้มว้ย       ใหต้ายดว้ยพี่พอ่อยา่หลอเหลือ 

กูแคน้นกัจกัเชือดเอาเลือดเน้ือ          อีลูกเสือลูกจระเขเ้นรคุณ”                    

                                                      (พระอภยัมณี) 

2.2.3  สัญลักษณ์  คือ  การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงแทนอีกส่ิงหน่ึง  โดยไม่มีค  า

แสดงความเปรียบ ตวัอยา่งเช่น “ตระกูลเราคือหงส์สูงส่งเกินท่ีจะไปยุง่กบักาพวกนั้น” 

2.2.4  อติพจน์  คือ  การใช้ถ้อยค าท่ีกล่าวผิดไปจากความเป็นจริง  โดย

กล่าวถึงส่ิงหน่ึงเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีดูเกินมากกวา่ความจริง 

ตวัอยา่งค าประพนัธ์ 

“ทั้งตวัถูกลูกธนูดงัพูห่อ้ย       โลหิตยอ้ยหยดชุมทุกขมุขน                                                            

ออกเอิบอาบซาบเส้ือจนเหลือทน                เห็นไม่พน้กองทพัจะจบัเป็น” 

       (พระอภยัมณี) 
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2.2.5  บุคคลวตั  คือ  การกล่าวถึงส่ิงท่ีไม่มีชีวติจิตใจใหมี้การกระท า มีความรู้สึก 

เหมือนมนุษย ์

ตวัอยา่งค าประพนัธ์ 

“นางแยม้เหมือนแม่แยม้              ยวนสมร 

  ใบโบกกลกวกัอร                                   เรียกไห้ 

  ชอ้นนางคล่ีสร่ายขจร    โบกเรียก  พระฤา 

     เชิญราชชมไมไ้หล ้   กึงกม้ถวายกร 

                                                                                     (ลิลิตพระลอ) 

2.2.6  สัทพจน์  คือ การใชค้  าเลียนเสียงธรรมชาติ   

ตวัอยา่งค าประพนัธ์ 

“ฟ้าผา่เปร้ียงเปร้ียงเสียงโด่งดงั      ขนุแผนฟังจิตฟูใหชู้ช่ืน 

  ไดนิ้มิตฟ้าเปร้ียงดงัเสียงปืน                      ใหช่ื้อวา่ฟ้าฟ้ืนอนัเกรียงไกร” 

                                                                                 (ขนุชา้งขนุแผน) 

2.2  กำรเล่นเสียง  คือการเลือกสรรค าท่ีมีเสียงสัมผสักนั ไดแ้ก่ การเล่นเสียงอกัษร 

เสียงสระ และเสียงวรรณยกุต ์เพื่อเพิ่มความไพเราะและแสดงความสามารถของกวท่ีีแมจ้ะเล่นเสียง

ของค าแต่ยงัคงความหมายไวไ้ด ้ดงับทประพนัธ์ 

 เสนาสูสู่สู้  ศรแผลง 

ยิง่ค่ายหลายเมืองแยง  แยง่แยง้ 

รุกร้นร่นรนแรง  ฤทธ์ิรีบ 

ลวงล่วงลว้งวงัแลว้  รวบเร้าเอามา 

2.3.1  กำรเล่นเสียงอักษร  คือการใช้ค  าท่ีมีเสียงพยญัชนะเดียวกนัหลายๆ 

พยางคติ์ดกนั  เพื่อความไพเราะ  จากบทประพนัธ์ดงัน้ี  รุก-ร้น-ร่น-รน-แรง-ฤทธ์ิ-รีบ  เป็นเสียง /ร/ 

2.3.2  กำรเล่นเสียงสระ  คือ การใชส้ัมผสัสระท่ีมีเสียงตรงกนั  ถา้มีตวัสะกด

ก็ตอ้งเป็นตวัสะกดในมาตราเดียวกนั  เช่น  ค่าย-หลาย, เมฆ – เสก  เป็นตน้ 
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2.3.3  กำรเล่นเสียงวรรณยุกต์ คือการใชค้  าท่ีไล่ระดบัเสียง 2 หรือ 3 ระดบั 

เป็นชุดๆ  เช่น  ลวง-ล่วง-ลว้ง    

3. คุณค่ำด้ำนสังคม วรรณคดีเป็นวฒันธรรมทางภาษาท่ีแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง
ในอดีต  บอกเล่าเร่ืองราวด้านชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณี  สภาพสังคมหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม  ซ่ึงเป็นลกัษณะประจ าชาติท่ีแสดงออกมาทางวรรณคดีดว้ยภาษา
ท่ีงดงามไพเราะ ท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกเป็นชาติร่วมกัน  เพราะต่างรู้สึกว่าได้เป็นเจ้าของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาเดียวกนั  โดยแบ่งออกเป็นหลายดา้น ดงัน้ี  

 3.1 ดา้นสังคม คือ การสะทอ้นสภาพวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นๆ ผา่นทางเน้ือเร่ือง 
เช่น อาหารการกิน การแต่งกาย การประกอบอาชีพ เป็นตน้ 

 3.2 ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี คือ การสะทอ้นถึงภาพประเพณี วฒันธรรมต่างๆ 
พิธีกรรม เช่น พิธีแต่งงาน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีเขา้พรรษา เป็นตน้ 

 3.3 ดา้นความเช่ือ คือ การสะทอ้นความเช่ือของคนในยุคสมยันั้นๆ เช่น ความเช่ือ
เร่ืองสวรรค์นรก ความเช่ือเร่ืองภูติผีปีศาจ ความเช่ือเร่ืองชาติภพ ความเช่ือทางไสยศาสตร์ หรือ
ความเช่ือเร่ืองโรคลาง ฤกษง์ามยามดี เป็นตน้  

 3.4 ดา้นค่านิยม คือ การสะทอ้นค่านิยมหรือส่ิงท่ีคนในสังคมนิยมว่ามีค่าพึงควร
ปฏิบติัตาม เช่น ค่านิยมท่ีสามีสามารถมีภรรยาไดห้ลายคน ค่านิยมท่ีภรรยาตอ้งเคารพสามี  เป็นตน้ 

 3.5 ด้านการเมืองการปกครอง คือ การสะทอ้นถึงการเมืองการปกครอง ระบบ
กฎหมาย ความสัมพนัธ์ของพระมหากษตัริยก์บัราษฎร เป็นตน้ 

 

 คุณค่ำด้ำนต่ำงๆ ทีป่รำกฏในนิรำศภูเขำทอง 

1. คุณค่ำด้ำนเน้ือหำ เน้ือหาดงัท่ีปรากฏในนิราศภูเขาทอง แสดงให้เห็นถึงความรอบรู้และ

ความช่างสังเกตของสุนทรภู่ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากสุนทรภู่ได้บันทึกเร่ืองราวและเร่ืองราว

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีตนเองได้พบเห็นตลอดเส้นทาง ท าให้นิราศเร่ืองน้ีมีคุณค่าในด้านเน้ือหา ดงั

ตวัอยา่งต่อไปน้ี  

      1.1 ให้ความรู้เก่ียวกบัต านานสถานท่ี เน่ืองจากเน้ือหาของนิราศส่วนใหญ่ จะพรรณนา

ถึงการเดินทางผา่นสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงบางสถานท่ีก็มีต านานหรือเร่ืองเล่าท่ีเล่าขานกนัมานาน สุนทรภู่

จึงไดส้อดแทรกความรู้เหล่าน้ีลงในค าประพนัธ์ เช่น วดัประโคนปักท่ีเล่าลือกนัว่ามีเสาหินขนาด
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ใหญ่ท่ีมีอายุเก่าแก่ หรือจงัหวดัปทุมธานีท่ีไดช่ื้อน้ีมาเพราะมีดอกบวัมาก รัชกาลท่ี 2 จึงเปล่ียนช่ือ

จงัหวดัใหม่จากสามโคกเป็นปทุมธานี เป็นตน้   

 “ถึงอารามนามวดัประโคนปัก  ไม่เห็นหลกัลือเล่าวา่เสาเหิน 

เป็นส าคญัปันแดนในแผน่ดิน   มิรู้ส้ินสุดช่ือท่ีลือชา” 

 “ถึงสามโคกโศกถวลิถึงป่ินเกลา้  พระพุทธเจา้หลวงบ ารุงซ่ึงกรุงศรี 

ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรี   ช่ือปทุมธานีเพราะมีบวั” 

      1.2 ให้ความรู้เก่ียวกบัขอ้คิดและแนวทางการด าเนินชีวิตต่างๆ เช่น เกียรติยศช่ือเสียง

เป็นส่ิงอนิจจงั การรู้จกัคบคน การรู้จกักาลเทศะการพูดจา เป็นตน้ 

  “ทั้งองคฐ์านรานร้าวถึงเกา้แฉก  เผยอแยกยอดทรุดก็หลุดหกั 

 โอเ้จดียท่ี์สร้างยงัร้างรัก    เสียดายนกันึกน่าน ้าตากระเด็น 

 กระน้ีหรือช่ือเสียงเกียรติยศ   จะมิหมดล่วงหนา้ทนัตาเห็น 

 เป็นผูดี้มีมากแลว้ยากเยน็    คิดแลว้เป็นอนิจจงัเสียทั้งนั้น” 

  “ถึงบางเด่ือโอม้ะเด่ือเหลือประหลาด บงัเกิดชาติแมลงหวีมี่ในไส้ 

 เหมือนคนพาลหวานนอกยอ่มขมใน  อุปไมยเหมือนมะเด่ือเหลือระอา” 

  “ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศกัด์ิ  มีคนรักรสถอ้ยอร่อยจิต 

 แมน้พูดชัว่ตวัตายท าลายมิตร   จะชอบผดิในมนุษยเ์พราะพูดจา” 

       1.3 การให้ขอ้คิดในเร่ืองความรัก ท่ีกล่าวถึงอานุภาพของความรักท่ีท าให้เกิดทั้งความ

ทุกข์และความสุข สามารถท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพื่อให้รู้เท่าทนัอารมณ์ของ

ตนเอง เช่น ตอนท่ีบรรยายถึงโรงเหลา้สุนทรภู่ก็ไดเ้ปรียบเปรยถึงความรักไวอ้ยา่งคมคาย 

  “ไม่เมาเหลา้แลว้แต่เรายงัเมารัก  สุดจะหกัหา้มจิตคิดไฉน 

 ถึงเมาเหลา้เชา้สายก็หายไป   แต่เมาใจน่ีประจ าทุกค ่าคืน”  

  “โอคิ้ดมาสารพดัจะตดัขาด  ตดัสวาทตดัรักมิยกัไหว 

 ถวลิหวงันัง่นึกอนาถใจ    ถึงเกาะใหญ่ราชครามพอยามเยน็” 

2. คุณค่ำด้ำนสังคม เน้ือหาดงัท่ีปรากฏในนิราศภูเขาทอง สุนทรภู่ไดบ้รรยายถึงสภาพสังคม 

ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยมต่างๆ ซ่ึงจดัเป็นคุณค่าดา้นสังคม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
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      2.1 การติดต่อคา้ขาย สุนทรภู่มกัถ่ายทอดสภาพสังคมสองฝากฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาไวใ้น
บทประพนัธ์ ของตนเองอยูเ่สมอ วถีิชีวติชุมชน เช่น 

 “ไปพน้วดัทศันาริมท่าน ้า   แพประจ าจอดรายเขาขายของ 
มีแพรผา้สารพดัสีม่วงตอง   ทั้งส่ิงของขาวเร่ืองเคร่ืองส าเภา” 
 “ถึงแขวงนนทช์ลมารคตลาดขวญั  มีพว่งแพแพรพรรณเขาคา้ขาย 
ทั้งของสวนลว้นเรืออยูเ่รียงราย   พวกหญิงชายประชุมกนัทุกวนัคืน” 
     2.2 วิถีชีวิตชุมชนคนต่างชาติท่ีเขามาอยูใ่นประเทศไทย การตั้งบา้นเรือนของต่างชาติมี

มานานแลว้ จนชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไดซึ้มซบัวฒันธรรมประเพณีของคนไทย รวมถึงวถีิการด าเนิน
ชวัติ เช่น ชาวบา้นมอญ ท่ีเปล่ียนมาถอนไรผม ผดัหนา้ จบัเขม่า ใหเ้หมือนกบัชาวไทย เป็นตน้ 

 “ถึงเกร็ดยา่นบา้นมอญแต่ก่อนเก่า  ผูห้ญิงเกลา้มวยงามตามภาษา 
เด๋ียวน้ีมอญถอนไรจุกเหมือนตุก๊ตา  ทั้งผดัหนา้จบัเขม่าเหมือนชาวไทย” 
 “ถึงบา้นญวนลว้นแต่โรงแลสะพร่ัง มีขอ้งขงักุง้ปลาไวค้า้ขาย 
ตรงหนา้โรงโพงพางเขาวางราย   พวกหญิงชายพร้อมเพรียงมาเมียงมอง” 
       2.3 วฒันธรรมการละเล่น มหรสพต่างๆ สุนทรภู่ไดก้ล่าวถึงการละเล่นของไทยและ

งานมหรสพพื้นบา้นท่ีแสดงถึงวฒันธรรมประเพณีในสมยันั้น เช่น งานหนา้วดัพระเมรุท่ีมีการขบั
เสภาร้องเพลงพื้นบา้นเก้ียวพาราสีกนั เป็นตน้ 

 “มาจอดท่าหนา้วดัพระเมรุขา้ม  ริมอารามเรือเรียงเคียงขนาน 
บา้งข้ึนล่องร้องร าเล่นส าราญ   ทั้งเพลงการเก้ียวแกก้นัแซ่เซ็ง 
บา้งฉลองผา้ป่าเสภาขบั    ระนาดรับรัวคลา้ยกบันายเส็ง 
มีโคมรายแลอร่ามเหมือนสามเพง็   เม่ือคราวเคร่งก็มิใคร่จะไดดู้”  
      2.4 สะทอ้นเร่ืองความเช่ือของคนไทย เช่นการบนบาน ความเช่ือเร่ืองเทวดา ความเช่ือ

เร่ืองนรกสวรรค ์หรือความเช่ือเร่ืองศาสนา เป็นตน้ 
 “ง้ิวนรกสิบหกองคคุ์ลีแหลม  ดงัขวากแซมเส้ียมแทรกแตกไสว 
ใครท าชูคู้่ท่านคร้ันบรรลยั   ก็ตอ้งไปปีนตน้น่าขนพอง” 
      2.5 ค่านิยม เป็นส่ิงท่ีคนไทยนิยมในสมยัอดีตและสืบทอดมาปัจจุบนั เช่นการถอดไรผม 

หรือทาแป้งจบัเขม่า จดัวา่ค่านิมการแต่งกายของคนไทยในอดีต หรือการกล่าวถึงส่ิงของท่ีขาย เช่น 
พวกผา้แพร ก็แสดงใหเ้ห็นวา่คนในอดีตนิยมนุ่งห่มดว้ยผา้แพร เป็นตน้  

3. คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ นอกจากคุณค่าดา้นเน้ือหาและดา้นสังคมท่ีปรากฏในนิราศภูเขา
ทองแล้ว คุณค่าท่ีโดดเด่นอีกประการหน่ึงคือ คุณค่าด้านวรรณศิลป์ หมายถึงศิลปะในการ
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สร้างสรรคภ์าษาให้เกิดภาพ เกิดจินตนาการ ท าใหผู้อ่้านเกิดมโนทศัน์เก่ียวกบัเร่ืองหรืออารมณ์ท่ีกวี
จะส่ือผา่นบทประพนัธ์ โดยแบ่งออกเป็น 

     3.1 การเล่นเสียง คือการใชส้ัมผสัอกัษร สัมผสัสระ นอกเหนือจากสัมผสับงัคบัท่ีตอ้งมี 
ท าให้เกิดความไพเราะและกระทบใจผูอ่้าน รวมถึงการเล่นค า ซ ้ าค  า หรือใช้ค  าซ ้ า เพื่อตอกย  ้า
ความหมายของค าค านั้น เช่น 

 “ดูน ้าวิง่กล้ิงเช่ียวเป็นเกลียวกลอก  กลบักระฉอกฉาดฉดัฉวดัเฉวยีน 
บา้งพลุ่งพลุ่งวุง้วงเหมือนกงเกวยีน  ดูเวยีนเวยีนควา้งควา้งเป็นหวา่งวน” 
จากค าประพนัธ์ขา้งตน้ปรากฏวรรรณศิลป์ดงัน้ี 

3.1.1 การเล่นสัมผสัอกัษร ได้แก่ เล่นเสียงพยญัชนะ “ฉ” เช่น กระฉอกฉาดฉัด
ฉวดัเฉวยีน  

3.1.2 การเล่นสัมผสัในหรือสัมผสัสระ ไดแ้ก่ ดูน ้าวิง่กลิง้เช่ียวเป็นเกลยีวกลอก  
3.1.3 การใชค้  าซ ้ า ไดแ้ก่ พลุ่งพลุ่ง เวยีนเวยีน ควา้งควา้ง เป็นตน้ 
“เห็นโศกใหญ่ใกลน้ ้าระก าแฝง  ทั้งรักแซงแซมสวาทประหลาดเหลือ 

 เหมือนโศกพี่ท่ีช ้าระก าเจือ   เพราะรักเร้ือแรมสวาทมาคลาดคลาย” 
 จากค าประพนัธ์ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่มีการซ ้ าค  า คือ เล่นค าวา่ โศก  ระก า รัก และสวาท ซ่ึง
แต่ละค าท่ีปรากฏในบทประพนัธ์นั้นมีความหมายแตกต่างกนั เป็นตน้ 

     3.2 การใชภ้าพพจน์ต่างๆ  
 3.2.1 การใชภ้าพพจน์อุปมา คือการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนกบัอีกส่ิงหน่ึง เช่น 
 “เม่ือเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่าน้ี  ไม่มีท่ีพสุธาจะอาศยั 
ใหห้นาวเหน็บเจบ็แสบคบัแคบใจ   เหมือนนกไร้รังเร่อยูเ่อกา” 
 “ถึงหนา้วงัดังหน่ึงใจจะขำด  คิดถึงบาทบพิตรอดิศร 
โอผ้า่นเกลา้เจา้ประคุณของสุนทร   แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเชา้เยน็” 
   3.2.2 การใชภ้าพพจน์อติพจน์ กล่าวเกินจริง เช่น 
 “อายยุนืหม่ืนเท่าเสาศิล   อยูคู่่ฟ้าดินไดด้งัใจปอง” 
 3.2.3 การใชภ้าพพจน์สัทพจน์ เลียนเสียงธรรมชาติเพื่อใหผู้อ่้านเกิดภาพ เช่น  
 “ทั้งกบเขียดเกรียดกรีดจงัหรีดเร่ือย พระพายเฉ่ือยฉิวฉิววะหววิหวาม” 

“นาวาเอียงเสียงกุกกุกลุกข้ึนร้อง  มนัด าล่องน ้าไปช่างไวเหลือ” 
 3.2.4 การใชภ้าพพจน์บุคคลวตั คือสมมุติให้ส่ิงไม่มีชีวิตแสดงกริยาเหมือนมนุษย ์

เช่น   “จนแจ่มแจง้แสงตะวนัเห็นพรรณผกั ดูน่ารักบรรจงส่งเกสร”  ค  าว่า “บรรจง” เป็นกริยาของ
มนุษย ์แปลวา่ ตั้งใจท า , อยา่งประณีต  
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แบบประเมินกำรปฏิบัติกจิกรรมกลุ่ม จำกกำรเล่นเกม “เก้ำอีด้นตรี” 

 ค ำช้ีแจง :  แบบประเมินน้ีสร้างข้ึนเพื่อให้ครูผูส้อนประเมินพฤติกรรมในการท างานกลุ่มของ

นกัเรียน โดยใชเ้กณฑ์การให้คะแนนท่ีระบุไว ้โดยใส่คะแนนในช่องให้คะแนนท่ีเห็นสมควรตาม

ความเป็นจริง 

เลขที ่ ช่ือ-สกุล 
ลกัษณะทีมุ่่งวดั รวม 

ควำมตั้งใจ ควำมร่วมมือ ควำมมีวนิัย ควำมรับผดิชอบ 

1       

2       

3       

4       

5       

...       

ข้อสังเกตเพิม่เติม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง  ดีมาก  เกณฑ์ระดับคะแนน 10 – 12  =  3 

  2 หมายถึง  ดี      7 – 9     =  2 

  1 หมายถึง  พอใช ้      4 – 6     =  1 

  0 หมายถึง  ปรับปรุง     0  - 3     =  0 

หมำยเหตุ : นกัเรียนตอ้งไดค้ะแนนรวม 4 คะแนนข้ึนไป และไดรั้บคะแนนอยา่งนอ้ย 1 คะแนนใน

แต่ละประเด็นการประเมิน จึงถือวา่ผา่นการประเมินคร้ังน้ี 

 

ลงช่ือ................................................ ผูป้ระเมิน 

(นายแสนรัก  บวัทอง) 

        .........../............/.......... 
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เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรปฏิบัติกจิกรรมกลุ่ม จำกกำรเล่นเกม “เก้ำอีด้นตรี” 

ค ำช้ีแจง : เกณฑ์การประเมินน้ีสร้างข้ึนเพื่อให้ครูใช้เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน ตามรายการ

ประเมินพร้อมทั้งเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวขอ้ท่ีตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียนตามความ

เป็นจริงและครูจะประเมิน ลงในแบบประเมินการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม จากการเล่นเกม “เก้าอ้ี

ดนตรี”  
 

รำยกำร

ประเมนิ 

เกณฑ์กำรประเมนิ 

3 (ดีมาก) 2 (ดี) 1 (พอใช)้ 0 (ปรับปรุง) 

1. ความ

ตั้งใจ 

สมาชิกทุกคนตั้งใจ

ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 

สมาชิก 1 คนไม่ตั้งใจ

ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม  

สมาชิก 2-4 คนไม่

ตั้งใจปฏิบติักิจกรรม

กลุ่ม 

สมาชิก 5 คนข้ึนไป

ไม่ตั้งใจปฏิบติั

กิจกรรมกลุ่ม 

2. ความ

ร่วมมือ 

สมาชิกทุกคน

ร่วมมือกนัปฏิบติั

กิจกรรม 

สมาชิก 1 คนไม่ให้

ความร่วมมือในการ

ปฏิบติักิจกรรม 

สมาชิก 2-4  คน

ไม่ใหค้วามร่วมมือ

ในการปฏิบติั

กิจกรรม 

สมาชิก 5 คนข้ึนไป

ไม่ใหค้วามร่วมมือ

ในการปฏิบติั

กิจกรรม 

3. ความมี

วนิยั 

สมาชิกทุกคน

ร่วมกนัท างานอยา่ง

มีระเบียบวนิยั ไม่

พดูคุยนอกเร่ือง 

สมาชิก 1 คนไม่มี

ระเบียบวนิยั พดูคุย

เร่ืองอ่ืนระหวา่งท า

กิจกรรม 

สมาชิก 2-4 คน ไม่มี

ระเบียบวนิยั พดูคุย

เร่ืองอ่ืนระหวา่งท า

กิจกรรม 

สมาชิก 5 คนข้ึนไป

ไม่มีระเบียบวนิยั 

พดูคุยเร่ืองอ่ืน

ระหวา่งท ากิจกรรม 

4. ความ

รับผิดชอบ 

สมาชิกทุกคน

รับผิดชอบงานของ

ตนอยา่งเตม็ท่ี 

 

สมาชิก 1 คน ไม่

รับผิดชอบงานของ

ตนเอง 

สมาชิก 2-4 คน ไม่

รับผิดชอบงานของ

ตนเอง 

สมาชิก 5 คนข้ึนไป

ไม่รับผิดชอบ และไม่

ยอมท างานของตนเอง 

 

ระดับคุณภำพ/กำรวดัประเมินผล 

 คะแนนรวม  10 - 12   หมายถึง  นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดีมาก 

 คะแนนรวม  7 – 9  หมายถึง  นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดี 

 คะแนนรวม  4 – 6  หมายถึง  นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์พอใช ้

คะแนนรวม  0 - 3   หมายถึง  นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตอ้งปรับปรุง 
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ใบความรู้ “สารลับ” 
 คุณค่ำของวรรณคดี 

1.  คุณค่ำด้ำนเน้ือหำ  ช่วยให้เห็นความส าคญัของการศึกษาวรรณคดีโดยอาศยัการด าเนิน
เร่ืองหรือแนวคิดเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์วรรณคดี  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง  การด าเนิน
เร่ืองในเน้ือหาเป็นส่วนท่ีท าให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวทั้งหมด ทั้งสอดแทรกแนวคิดและกลวิธีในการ
ด าเนินเร่ืองใหผู้อ่้านไดใ้ชมุ้มมองความคิดพิจารณาเร่ืองนั้นๆ โดยผูอ่้านอาจมีทศันะต่อเร่ืองแตกต่าง
กนัไป  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประสบการณ์และความสนใจของผูอ่้าน  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีท่ีจะท าให้เกิดการ
พฒันาความคิดและเสริมสร้างจินตนาการ  ช่วยยกระดบัความคิดและจิตใจของผูอ่้านใหสู้งข้ึน  การ
วเิคราะห์คุณค่าดา้นเน้ือหา  สามารถวเิคราะห์ในประเด็นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 1.1 ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ เช่น  ความรู้เก่ียวกบัการศึกษา ความรู้

เก่ียวกบัการปฏิบติัตน การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รวมถึงขอ้คิดหรือแนวทางปฏิบติัตนท่ีสามารถ

น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้  

 1.2  ได้รับประสบการณ์  กวีถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีเกิดจากการมองโลกอย่าง

กวา้งขวางและ   ลุ่มลึกจากประสบการณ์ส่วนตวัของกวีได้กลายเป็นประสบการณ์ร่วมระหว่าง

ผูอ่้านกบักว ี ผูอ่้านไดรั้บประสบการณ์จากการอ่านงานของกว ี

1.3  เกิดจินตนาภาพ  ผูอ่้านเห็นคุณค่าในความงดงามของวรรณคดีท าให้เกิดความ

ประทบัใจ และรับรู้ความคิดท่ีแปลกใหม่ เป็นกระบวนการท่ีให้รายละเอียดโดดเด่น และให้ผูอ่้าน

ไดส้ร้างความคิดตาม  ซ่ึงข้ึนอยู่กบัพื้นฐานของแต่ละคน  ผูอ่้านเกิดความคิดจินตนาการกวา้งไกล

และประเทืองปัญญา 

1.4  พฒันาจิตใจผูอ่้าน  วรรณคดีต่างต่างๆ มีเน้ือหาสาระ เร่ืองราวสนุก อ่านแลว้

สบายใจ สามารถกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน ให้ข้อคิดคติธรรม อีกทั้ งสอนให้ประพฤติดี  

ประพฤติชอบ สร้างสรรค ์จรรโลงใจใหเ้กิดก าลงัใจยามท่ีทอ้แท ้

2. คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์  วรรณคดีท่ีไดรั้บยกยอ่งวา่ดีเด่นตอ้งมีกลวธีิการประพนัธ์ท่ีดีเยี่ยม 
และให้ค  าเหมาะสมกบัลกัษณะหน้าท่ีของค า ถูกตอ้งตรงความหมาย  เหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองและมี
เสียงเสนาะ  ซ่ึงผูอ่้านจะเกิดจินตนาการตามเน้ือเร่ืองได ้ จะตอ้งเขา้ใจส านวนโวหารและภาพพจน์  
เสมือนไดย้นิเสียง ไดเ้ห็นภาพเกิดอารมณ์สะเทือนใจ มีความรู้สึกคลอ้ยตาม  ดงัน้ี 
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2.1  กำรใช้ภำพพจน์  เป็นการพลิกแพลงภาษาใหแ้ปลกออกไปกวา่ท่ีเป็นอยูป่กติ  

ท าใหเ้กิดรส 

ทางวรรณคดีท่ีกระทบความรู้สึกและอารมณ์ของผูอ่้านต่างกบัการใชภ้าษาท่ีตรงไปตรงมา  ดงัน้ี 

2.2.1  อุปมำ  คือ การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงคลา้ยหรือเหมือนกบัอีกส่ิงหน่ึง  

โดยมีค าแสดงความเปรียบ เช่น  เปรียบ  ประดุจ  ดุจ  ดัง่ เหมือน  ราวกบั  ราว  เพียง  เพี้ยง  ฯลฯ 

ตวัอยา่งค าประพนัธ์ 

“ไม่คลาดเคล่ือนเหมือนองคพ์ระทรงเดช      แต่ดวงเนตรแดงดูดังสุริยฉ์าย                                                         

ทรงกรลงัดงัพระยาคชาพลาย                                     มีเข้ียวคลา้ยชนนีมีศกัดา” 

       (พระอภยัมณี) 

2.2.2  อุปลักษณ์  คือ การเปรียบส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง  ซ่ึงแตกต่างจากการ

อุปมา กล่าวคืออุปลกัษณ์มกัใชค้  าวา่ “ เป็น”  “คือ”  ในการเปรียบเทียบ หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได ้

ตวัอยา่งค าประพนัธ์ 

“จงเร่งมาฆ่ากูจะสู้มว้ย       ใหต้ายดว้ยพี่พอ่อยา่หลอเหลือ 

กูแคน้นกัจกัเชือดเอาเลือดเน้ือ          อีลูกเสือลูกจระเขเ้นรคุณ”                    

                                                      (พระอภยัมณี) 

2.2.3  สัญลักษณ์  คือ  การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงแทนอีกส่ิงหน่ึง  โดยไม่มีค  า

แสดงความเปรียบ ตวัอยา่งเช่น “ตระกูลเราคือหงส์สูงส่งเกินท่ีจะไปยุง่กบักาพวกนั้น” 

2.2.4  อติพจน์  คือ  การใช้ถ้อยค าท่ีกล่าวผิดไปจากความเป็นจริง  โดย

กล่าวถึงส่ิงหน่ึงเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีดูเกินมากกวา่ความจริง 

ตวัอยา่งค าประพนัธ์ 

“ทั้งตวัถูกลูกธนูดงัพูห่อ้ย        โลหิตยอ้ยหยดชุมทุกขมุขน                                                            

ออกเอิบอาบซาบเส้ือจนเหลือทน                    เห็นไม่พน้กองทพัจะจบัเป็น” 

       (พระอภยัมณี) 

2.2.5  บุคคลวัต  คือ  การกล่าวถึงส่ิงท่ีไม่มีชีวิตจิตใจให้มีการกระท า มีความรู้สึก 

เหมือนมนุษย ์
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ตวัอยา่งค าประพนัธ์ 

 “นางแยม้เหมือนแม่แยม้              ยวนสมร 

        ใบโบกกลกวกัอร                                         เรียกไห้ 

        ชอ้นนางคล่ีสร่ายขจร    โบกเรียก  พระฤา 

            เชิญราชชมไมไ้หล ้   กึงกม้ถวายกร 

                                                                                     (ลิลิตพระลอ) 

2.2.6  สัทพจน์  คือ การใชค้  าเลียนเสียงธรรมชาติ   

ตวัอยา่งค าประพนัธ์ 

“ฟ้าผา่เปร้ียงเปร้ียงเสียงโด่งดงั         ขนุแผนฟังจิตฟูใหชู้ช่ืน 

   ไดนิ้มิตฟ้าเปร้ียงดงัเสียงปืน                      ใหช่ื้อวา่ฟ้าฟ้ืนอนัเกรียงไกร” 

                                                                                  

2.2  กำรเล่นเสียง  คือการเลือกสรรค าท่ีมีเสียงสัมผสักนั ไดแ้ก่ การเล่นเสียงอกัษร 

เสียงสระ และเสียงวรรณยกุต ์เพื่อเพิ่มความไพเราะและแสดงความสามารถของกวท่ีีแมจ้ะเล่นเสียง

ของค าแต่ยงัคงความหมายไวไ้ด ้ดงับทประพนัธ์ 

 เสนาสูสู่สู้  ศรแผลง 

ยิง่ค่ายหลายเมืองแยง  แยง่แยง้ 

รุกร้นร่นรนแรง  ฤทธ์ิรีบ 

ลวงล่วงลว้งวงัแลว้  รวบเร้าเอามา 

     (โคลงอกัษรสามหมู่) 

2.3.1  กำรเล่นเสียงอักษร  คือการใช้ค  าท่ีมีเสียงพยญัชนะเดียวกนัหลายๆ 

พยางคติ์ดกนั  เพื่อความไพเราะ  จากบทประพนัธ์ดงัน้ี  รุก-ร้น-ร่น-รน-แรง-ฤทธ์ิ-รีบ  เป็นเสียง /ร/ 

2.3.2  กำรเล่นเสียงสระ  คือ การใชส้ัมผสัสระท่ีมีเสียงตรงกนั  ถา้มีตวัสะกด

ก็ตอ้งเป็นตวัสะกดในมาตราเดียวกนั  เช่น  ค่าย-หลาย, เมฆ-เสก เป็นตน้ 

2.3.3  กำรเล่นเสียงวรรณยุกต์ คือการใชค้  าท่ีไล่ระดบัเสียง 2 หรือ 3 ระดบั 

เป็นชุดๆ  เช่น  ลวง-ล่วง-ลว้ง    

(ขนุชา้งขนุแผน)   
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3. คุณค่ำด้ำนสังคม วรรณคดีเป็นวฒันธรรมทางภาษาท่ีแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง
ในอดีต  บอกเล่าเร่ืองราวด้านชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณี  สภาพสังคมหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม  ซ่ึงเป็นลกัษณะประจ าชาติท่ีแสดงออกมาทางวรรณคดีดว้ยภาษา
ท่ีงดงามไพเราะ ท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกเป็นชาติร่วมกัน  เพราะต่างรู้สึกว่าได้เป็นเจ้าของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาเดียวกนั  โดยแบ่งออกเป็นหลายดา้น ดงัน้ี  

 3.1 ดา้นสังคม คือ การสะทอ้นสภาพวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นๆ ผา่นทางเน้ือเร่ือง 
เช่น อาหารการกิน การแต่งกาย การประกอบอาชีพ เป็นตน้ 

 3.2 ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี คือ การสะทอ้นถึงภาพประเพณี วฒันธรรมต่างๆ 
พิธีกรรม เช่น พิธีแต่งงาน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีเขา้พรรษา เป็นตน้ 

 3.3 ดา้นความเช่ือ คือ การสะทอ้นความเช่ือของคนในยุคสมยันั้นๆ เช่น ความเช่ือ
เร่ืองสวรรค์นรก ความเช่ือเร่ืองภูติผีปีศาจ ความเช่ือเร่ืองชาติภพ ความเช่ือทางไสยศาสตร์ หรือ
ความเช่ือเร่ืองโรคลาง ฤกษง์ามยามดี เป็นตน้  

 3.4 ดา้นค่านิยม คือ การสะทอ้นค่านิยมหรือส่ิงท่ีคนในสังคมนิยมว่ามีค่าพึงควร
ปฏิบติัตาม เช่น ค่านิยมท่ีสามีสามารถมีภรรยาไดห้ลายคน ค่านิยมท่ีภรรยาตอ้งเคารพสามี  เป็นตน้ 

 3.5 ด้านการเมืองการปกครอง คือ การสะทอ้นถึงการเมืองการปกครอง ระบบ
กฎหมาย ความสัมพนัธ์ของพระมหากษตัริยก์บัราษฎร เป็นตน้ 
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เกม “เก้ำอีด้นตรี” 

 

1. ใบความรู้ “สารลบั” จ านวน 1 ฉบบั โดยในสารลบัจะอธิบายเก่ียวกบัการวเิคราะห์คุณค่าดา้น

ต่างๆของวรรณคดี 

2. เกา้อ้ีติดป้ายคุณค่าดา้นต่างๆ วางไวห้นา้หอ้งในลกัษณะต่อไปน้ี 
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เพลงล าตัด 
“คุณคา่วรรณคดีไทย” 

 

    

ลูกคู่ : สาลิกาโผมาทางไหนแน่ (ซ ้ า) สองตาคอยแล  แล แล แม่แพรสีจนัทร์ (รับ 2 เท่ียว) 

 คุณค่าวรรณคดี /ขอกล่าวช้ีอธิบาย  ขอช้ีแจงแถลงไข /จงฟังไวมี้สามดา้น 

ดา้นแรกดา้นเน้ือหา/พิจารณาตรองดู  ทั้งขอ้คิดและความรู้ /ตอ้งมีอยูคู่่กนั 

ดา้นสองดา้นสังคม/ เร่ืองค่านิยมประเพณี  ความเช่ือเร่ืองภูตผ/ี เป็นเร่ืองท่ีมีมานมนาน 

วถีิชีวติการเมือง/ หรือจะเร่ืองการแต่งกาย  อาหารการกินทั้งหลาย /สอดแทรกไวท้ั้งนั้น 

ดา้นท่ีสามคือกลวธีิ/ วรรณคดีจึงเฉิดฉิน  ก็คือดา้นวรรณศิลป์/ท าใหเ้กิดจินตนาการ 

เกิดจากการเล่นค า/ เอามาซ ้ าใหร้ายเรียง  บา้งก็มีเล่นเสียง /เสนาะส าเนียงแสนหวาน 

วรรณศิลป์ยงัไม่หมด/ ยงัมีภาพพจน์ต่างๆ  จะขอยกตวัอยา่ง/ เอามาอา้งเสกสรร 

อุปมาอุปลกัษณ์/ ตอ้งรู้จกัใชใ้หห้มด  สัญลกัษณ์สัทพจน์/ตอ้งจ าจดเป็นการบา้น 

อุปมาเปรียบวา่ “เหมือน” /เป็นค าเตือนท่ีโด่ดเด่น อุปลกัษณ์เปรียบวา่ “เป็น”/ก็โดดเด่นมานาน 

กล่าวส่ิงหน่ึงแทนส่ิงหน่ึง/เรารู้ซ่ึงคือสัญลกัษณ์ เป็นภาพพจน์ท่ีรู้จกั/มีมากนกัในบทประพนัธ์ 

ส่วนเลียนเสียงธรรมชาติ/เขาเรียกวา่สัทพจน์ เสียงคนสัตวท์  าไดห้มด/ เพิ่มอรรถรสเมามนั 

อติพจน์ก็งดงาม/ กล่าวเกินความเป็นจริง  บุคคลวตัก็ดียิง่/ท  าใหทุ้กส่ิงมีอาการ 

น่ีแหละคือความหมาย /ท่ีสาธยายตลอดมา  ช่วยกนัพินิจคุณค่า/ อยา่คิดวา่น่าร าคาญ (รับ)  
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวรรณคดี 
 เร่ือง สุภำษิตพระร่วงและนิรำศภูเขำทอง 

 
ค ำช้ีแจง :  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียวตอบลงในกระดาษค าตอบ 
1.  ขอ้ใดคือจุดมุ่งหมายในการแต่งสุภาษิตพระร่วง 

     1. บนัทึกเร่ืองราวในสุโขทยั   2. เพื่อเล่นละครในราชส านกั                             

     3. เพื่ออบรมสั่งสอนประชาชน   4. เพื่อเป็นกฎระเบียบส าหรับประชาชน 

2. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัสุภาษิตพระร่วง  

      1. เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ บญัญติัพระร่วง   

      2. ฉบบัท่ีเรียนใชฉ้บบัจารึกวดัพระเชตุพนฯ  

      3. เน้ือหามุ่งสั่งสอนประชาชนทุกเพศทุกวยั  

      4. เป็นสุภาษิตท่ีใหค้วามส าคญัในเร่ืองการท าความดี 

3.  “อยา่รักลมกวา่น ้า อยา่รักถ ้ากวา่เรือน อยา่รักเดือนกวา่ตะวนั” ขอ้ความขา้งตน้แฝงค าสอนในเร่ืองใด   

      1. ใหรั้กของท่ีมีราคาสูงๆ           2. ใหรั้กในส่ิงท่ีมีประโยชน์ 

      3. ใหม้อบความรักแก่คนทัว่ไป             4. ใหมี้ความรักอยา่งมัน่คง 

4. สุภาษิตในขอ้ใดท่ีสอนให้ระมดัระวงัในดา้นความเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  

      1. ของแพงอยา่มกักิน    2. ผูเ้ฒ่าสั่งจงจ าความ 

      3. สู้เสียสินอยา่เสียศกัด์ิ   4. อยา่มกัหา้วพลนัแตก 

5. ขอ้ใดสอนให้เป็นผูมี้ความกตญัญู  

       1. อยา่ใชค้นบงับด                   2. ภกัดีจงอยา่เกียจ 

       3. พาลูกหลานมากิน               4. ทดแทนคุณเม่ือยาก 

6. บุคคลใดน าค าสอนจากสุภาษิต “หวา่นพืชจกัเอาผล” ไปใชไ้ดดี้ท่ีสุด  

     1. ทิวาปลูกตน้ไมท่ี้ใหผ้ลเพื่อจะไดน้ าไปขาย 

     2. สุริยาซ้ือปากกามาแลกกบัสมุดรายงานของเพื่อน 

     3. จนัทรายยอมให้เพื่อนลอกการบา้นเพื่อแลกกบัเงิน  

     4. ราตรีช่วยเพื่อนท าการบา้นเพื่อให้เพื่อนช่วยงานประดิษฐ์ 
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7. สุภาษิตพระร่วงในขอ้ใดท่ีตรงกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการประมาณตน  

    1. ท่ีรักอยา่ดูถูก ปลูกไมตรีอยา่รู้ร้าง  2. อยา่ยนิค าคนโลภ โอบออ้มเอาใจคน  

    3. ห่ิงหอ้ยอยา่แข่งไฟ อยา่ปองภยัต่อทา้ว  4. อยา่ปองเรียนอาถรรพ ์พลนัฉิบหายวายมว้ย  

8. บุคคลในขอ้ใดไม่ประพฤติตามสุภาษิต  “สุวานขบอยา่ขบตอบ”  

     1. โนเกียชอบไปมัว่สุมกบัเพื่อนท่ีไม่ดี  2. ออปโป้เถียงครูเร่ืองใหก้ารบา้นเยอะเกินไป 

      3. ไอโฟนโดนสุนขัขา้งบา้นกดัจึงไปวางยาเบ่ือ 4. ซมัซุงโกรธเพื่อนท่ีนินทาตนเองจึงเขา้ไปท าร้าย 

9. บุคคลในขอ้ใดมีพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัสุภาษิต “ปลุกผกีลางคลอง” และส านวน  

   “ฟ้ืนฝอยหาตะเขบ็” มากท่ีสุด  

     1. ดินสอคุยเร่ืองเก่าๆกบัเพื่อนๆ สมยัเรียนเบญจม 

     2. พูก่นัน าเร่ืองเพื่อนเก่ามาเล่าใหเ้พื่อนในกลุ่มใหม่ฟัง 

     3. ปากกาน าเร่ืองพูก่นัท่ีโดนไล่ออกจากโรงเรียนเก่ามาเล่าใหเ้พื่อนในหอ้งฟัง 

     4. สมุดทะเลาะกบัปากกา สมุดจึงน าเร่ืองท่ีพ่อแม่ของปากกาเป็นขอทานมาประจาน 

10. “บวัทองตั้งใจท าอะไรแลว้ตอ้งท าใหไ้ด ้และท าอยา่งจริงจงัเพื่อหาเงินมาดูแลพอ่แม่พี่นอ้งใหสุ้ข   

       สบายโดยไมส่ร้างความเดือดร้อนใหใ้คร” จากสถานการณ์ขา้งตน้ไม่สอดคลอ้งกบัสุภาษิตในขอ้ใด  

    1. ผจิะบงับงัจงลบั ผจิะจบัจบัใหม้ัน่  2. ปลูกไมตรีทัว่ชน ตระกูลตนจงค านบั  

    3. ผจิะแกแ้กจ้งกระจ่าง อยา่รักห่างกวา่ชิด  4. อยา่รักเหามากกวา่ผม อยา่รักลมมากกวา่น ้า 

11.  พฤติกรรมของบุคคลใดท่ีน าสุภาษิต “ไดส่้วนอยา่มกัมาก” ไปใชไ้ดเ้หมาะสมท่ีสุด  

     1.ไหมไดรั้บเงินค่าขนมมาเยอะจึงน าไปแบ่งเพื่อนในกลุ่ม 

     2. ลินินแข่งขนัวาดภาพไดเ้งินมาหา้หม่ืนจึงจดังานเล้ียงเพื่อนๆ 

     3. โทเลน าทีมฟุตบอลเขา้แข่งชนะจึงน าเงินท่ีไดม้าแบ่งกนั 

     4. ฝ้ายเก็บเงินตั้งแต่เด็กพอโตข้ึนจึงเอาเงินไปท าบุญเด็กก าพร้า 

12. บุคคลใดปฏิบติัตนสอดคลอ้งกบัสุภาษิต “หนา้ศึกอยา่นอนใจ” 

      1. วารีเตรียมอาวธุไวข้า้งกายเสมอเพราะกลวัโจรมาปลน้ 

      2. สายธารระมดัระวงัตนไม่ใหผู้ช้ายเขา้ใกล ้

      3. ชลธีระวงัตวัเม่ืออยูใ่นสถานท่ีท่ีอนัตราย 

      4. น ้าเตรียมตวัรับมือกบัสงครามโลกคร้ังท่ี 3 
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13. “ผจิะหมายหมายจงมัน่ ผิจะคั้นคั้นจงตาย”  จากสุภาษิตขา้งตน้มีจุดประสงคเ์พื่อสอนวา่อยา่งไร 

      1. ท าอะไรใหท้ าจริง           2. ใหเ้ป็นคนมีเหตุผล 

      3. อยา่ด่วนเช่ือส่ิงท่ีไดย้นิ     4. จงคาดคั้นให้รู้ความจริง  

14. สุภาษิตในขอ้ใดไม่ปรากฏคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ 

      1. ผจิะบงับงัจงลบั ผจิะจบัจบัจงมัน่   

      2. อยา่รักเหากวา่ผม อยา่รักลมกวา่น ้า 

      3. เขา้เถ่ือนอยา่ลืมพร้า หนา้ศึกอยา่นอนใจ  

      4. อยา่เคล่ือนคลาดคลาถอ้ย ชา้งไล่แล่นเล่ียงหลบ  

15. สุภาษิตในขอ้ใดสอนในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไดดี้ท่ีสุด  

      1. ไดส่้วนอยา่มกัมาก อยา่มีปากวา่คน   

      2. หวา่นพืชจกัเอาผล เล้ียงคนจกัเอาแรง 

      3. ของแพงอยา่มกักิน  อยา่ยนิค าคนโลภ  

      4. ห่ิงหอ้ยอยา่แข่งไฟ อยา่ปองภยัต่อทา้ว 

16. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัความเป็นมาของนิราศ 
      1. นิราศเร่ืองแรก คือ โคลงนิราศหริภุญชยั  
      2. สุนทรภู่แต่งนิราศภูเขาทองในสมยัรัชกาลท่ี 3      
      3. นางในนิราศท่ีกวพีรรณนาถึงนั้นตอ้งมีตวัตนอยูจ่ริง 

      4. เน้ือหาของนิราศส่วนใหญ่มกัเป็นการคร ่ าครวญของกวถึีงสตรีอนัเป็นท่ีรัก 

17. ขอ้ใดกล่าวถึงประวติัสุนทรภู่ไม่ถูกตอ้ง  
      1. สุนทรภู่แต่งนิราศเมืองแกลงในขณะท่ีไปเยีย่มแม่  
      2. ในช่วงรัชกาลท่ี ๒ สุนทรภู่มีชีวติท่ีสมบูรณ์พูนสุขมาก 
      3. เกิดในรัชกาลท่ี ๑ ตรงกบัวนัท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๓๒๙ 
      4. สุนทรภู่เกิดลอบรักกบัหญิงขา้ราชบริพารช่ือ “จนั” จึงถูกลงอาญาจองจ า 
18. ขอ้ใดมีความหมายตรงกบัค าประพนัธ์ต่อไปน้ี  “เหมือนคนพาลหวานนอกยอ่มขมใน”  

      1. ปากอยา่งใจอยา่ง     2. ขายผา้เอาหนา้รอด  

      3. น ้าขุ่นไวใ้นน ้าใสไวน้อก   4. ซ่ือกินไม่หมดคดกินไม่นาน 

 

. 
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19. ค  าประพนัธ์ต่อไปน้ีขอ้ใดสะทอ้นลกัษณะความกตญัญูและความจงรักภกัดีของสุนทรภู่มากท่ีสุด 
       1. จะสร้างพรตอตส่าห์ส่งส่วนบุญถวาย   ประพฤติฝ่ายสมถะทั้งวสา 
       2. พระนิพพานปานประหน่ึงศีรษะขาด   ดว้ยไร้ญาติยากแคน้ถึงแสนเขญ็ 
       3. ถึงหนา้แพแลเห็นเรือท่ีนัง่   คิดถึงคร้ังก่อนมาน ้าตาไหล 
       4. ส้ินแผน่ดินส้ินรสสุคนธา  วาสนาเราก็ส้ินเหมือนกล่ินสุคนธ์ 
20.               “มาถึงบางธรณีทวโีศก  ยามวโิยคยากใจใหสะอ้ืน 

โอสุ้ธาหนาแน่นเป็นแผน่พื้น   ถึงส่ีหม่ืนสองแสนทั้งแดนไตร 

  เม่ือเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่าน้ี         ไม่มีท่ีพสุธาจะอาศยั 

 ลว้นหนามเหน็บเจบ็แสบคบัแคบใจ เหมือนนกไร้รังเร่อยูเ่อกา” 

      จากค าประพนัธ์ขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นสภาพของสุนทรภู่อยา่งไร    

       1. ยากจนมาก     2. ไม่มีท่ีอยูข่าดท่ีพึ่งพิง 

       3. หลบหนีจากการติดคุก   4. ตอ้งออกบวชเพราะหนีโทษ 

21.   “ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศกัด์ิ มีคนรักรสถอ้ยอร่อยจิต 

แมน้พูดชัว่ตวัตายท าลายมิตร        จะชอบผดิในมนุษยเ์พราะพูดจา” 

       บุคคลใดน าแนวคิดจากค าประพนัธ์ขา้งตน้ไปใชไ้ดเ้หมาะสมท่ีสุด  

      1. มะโรงคิดก่อนแลว้จึงพูด   2. ฉลูไม่พูดวา่ร้ายใครทั้งส้ิน 

      3. มะเส็งพูดจาสุภาพเรียบร้อย   4. ระกาฝึกการพูดหนา้หอ้งเรียน 

22.         “ถึงบางหลวงเชิงรากเหมือนจากรัก     สู้เสียศกัด์ิสังวาสพระศาสนา 

        เป็นล่วงพน้รนราคราคา                    ถึงนางฟ้ามาใหไ้ม่ไยดี” 

       บุคคลใดน าแนวคิดจากค าประพนัธ์ไปปรับใชไ้ดเ้หมาะสมท่ีสุด    

      1. บุปผาบวชเป็นแม่ชีตลอดชีวิตเพราะอกหกั 

      2. มาลาด ารงชีวติอยูแ่บบพอเพียงไม่ทะเยอทะยานใดๆ 

      3. กุหลาบมีแฟนแต่ไม่แต่งงานเพราะไม่อยากยดึติดกบัใคร 

      4. ยีสุ่่นไม่มีคู่ครองเพราะไม่อยากตกอยูใ่นโทษของกามคุณ 

23. ค  าประพนัธ์ในขอ้ใดสอดคลอ้งกบัส านวน “ปากเป็นเอกเลขเป็นโท” มากท่ีสุด  

      1. เหมือนคนพาลหวานนอกมกัเป็นลม  2. แมน้พูดชัว่ตวัตายท าลายมิตร 

      3. จะชอบผดิในมนุษยเ์พราะพูดจา  4. ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศกัด์ิ 
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24. ค าประพนัธ์ในขอ้ใดท่ีปรากฏแนวคิดเร่ืองอนิจจงั  

      1. ท าบุญบวชกรวดน ้าขอส าเร็จ  พระสรรเพชรโพธิญาณประมาณหมาย 

      2. ส้ินแผน่ดินส้ินรสสุคนธา   วาสนาเราก็ส้ินเหมือนกล่ินสุคนธ์  

      3. เหมือนเข็ญใจใฝ่สูงไม่สมควร  จะตอ้งมว้นหนา้กลบัอปัระมาณ 

      4. ขอเดชะอานุภาพพระทศพล  ใหผ้อ่งพน้ภยัพาลส าราญกาย 

25.   “แสนเสียดายหมายจะชมบรมธาตุ  ใจจะขาดคิดมาน ้าตาไหล 

   โอบุ้ญนอ้ยลอยลบัครรไลไกล              เสียน ้าใจเจียนจะด้ินส้ินชีว”ี 

      จากค าประพนัธ์ขา้งตน้สามารถบอกลกัษณะนิสัยของสุนทรภู่ไดว้า่อยา่งไร  

      1. เป็นคนข้ีนอ้ยใจ    2. เป็นคนอารมณ์ร้อน 

      3. เป็นคนท่ีมีความหวงั   4. เป็นคนข้ีระแวงไม่วางใจใคร 

26.         “ผมเกิดมาในครอบครัวร ่ ารวยท่ีสุด ท าใหผ้มมีความสุขมากไม่วา่อยากจะไดอ้ะไรก็ได ้

       ดงัท่ีตอ้งการแต่เม่ือโตข้ึนผมกลบัตอ้งท างานหนกัเพราะพอ่แม่จากผมไปดว้ยอุบติัเหตุ  

       ทุกวนัน้ีผมก็ตั้งใจวา่จะต่อสู้กบัโชคชะตาใหถึ้งท่ีสุด”  

       ค  าประพนัธ์ในขอ้ใดมีคุณค่าเหมาะกบัสถานการณ์ขา้งตน้มากท่ีสุด  

      1. เม่ือเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่าน้ี  ไม่มีท่ีพสุธาจะอาศยั 

      2. ขอใหส้มคะเนเถิดเทวา  จะไดผ้าสุกสวสัด์ิก าจดัภยั 

      3. เป็นผูดี้มีมากแลว้ยากเยน็  คิดแลว้เป็นอนิจจงัเสียทั้งนั้น 

      4. ส้ินแผน่ดินส้ินรสสุคนธา วาสนาเราก็ส้ินเหมือนก่ินสุคนธ์ 

27. ค าประพนัธ์ในขอ้ใดไม่สะท้อนแนวคิดควำมเช่ือเร่ืองชาติภพของคนไทย  

      1. แมน้ก าเนิดเกิดชาติใดใด   ขอใหไ้ดเ้ป็นขา้ฝ่าธุลี 
      2. เม่ือเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่าน้ี  ไม่มีท่ีพสุธาจะอาศยั 
      3. จะเกิดชาติใดใดในมนุษย ์ ใหบ้ริสุทธ์ิสมจิตท่ีคิดหมาย 
      4. เป็นส่ิงของฉลองคุณมุลิกา   ขอเป็นขา้เคียงบาททุกชาติไป 
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28. ขอ้ใดปรากฏการเล่นเสียงสัมผสัสระมากท่ีสุด  

      1. อายยุนืหม่ืนเท่าเสาศิลา    อยูคู่่ฟ้าดินไดด้ัง่ใจปอง 
      2. เป็นส่ิงของฉลองคุณมุลิกา    ขอเป็นขา้เคียงบาททุกชาติไป 
      3. บา้งพลุ่งพลุ่งวุง้วงเหมือนกงเกวยีน   ดูเวยีนเวยีนควา้งควา้งเป็นหวา่งวน 
      4. โอบ้าปกรรมน ้านรกเจียวอกเรา    ใหม้วัเมาเหมือนหน่ึงบา้เป็นหนา้อาย 
29.    “โอคิ้ดมาสารพดัจะตดัขาด     ตดัสวาทตดัรักมิยกัไหว” 

      ค  าประพนัธ์ในขอ้ใดมีจุดประสงคส์อดคลอ้งกบัค าประพนัธ์ขา้งตน้  

      1. ใช่จะมีท่ีรักสมคัรมาด   แรมนิราศร้างมิตรพิสมยั 

      2. โอเ้รือพน้วนมาในสาชล  ใจยงัวนหวงัสวาทไม่คลาดคลา 

      3. เพราะรักใคร่ใจจืดไม่ยืดยนื   จึงตอ้งขืนใจพรากมาจากเมือง 

      4. น่ีหรือจิตคิดหมายมีหลายใจ  ท่ีจิตใครจะเป็นหน่ึงอยา่พึงคิด 

30. ค  าประพนัธ์ในขอ้ใดมีความไพเราะนอ้ยท่ีสุดเม่ือใชคุ้ณค่าดา้นวรรณศิลป์มาพิจารณา 

       1.          ไม่เมาเหลา้แลว้แต่เรายงัเมารัก    สุดจะหกัหา้มจิตคิดไฉน 

           ถึงเมาเหลา้เชา้สายก็หายไป              แต่เมาใจน้ีประจ าทุกค ่าคืน 

      2.         ดูน ้าวิง่กล้ิงเช่ียวเป็นเกลียวกลอก   กลบักระฉอกฉาดฉดัฉวดัเฉวียน  
           บา้งพลุ่งพลุ่งวุง้วงเหมือนกงเกวยีน    ดูเวยีนเวยีนควา้งควา้งเป็นหวา่งวน 
      3.          กระน้ีหรือช่ือเสียงเกียรติยศ       จะมิหมดล่วงหนา้ทนัตาเห็น 
           เป็นผูดี้มีมากแลว้ยากเยน็                   คิดแลว้เป็นอนิจจงัเสียทั้งนั้น 
      4.         เห็นโศกใหญ่ใกลน้ ้าระก าแฝง    ทั้งรักแซงแซมสวาทหลาดเหลือ   
              เหมือนโศกพี่ท่ีช ้าระก าเจือ                     เพราะรักเร้ือแรมสวาทไม่คลาดคลาย 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวรรณคดี 
 เร่ือง สุภำษิตพระร่วงและนิรำศภูเขำทอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ค ำตอบ ข้อ ต ำตอบ 

1 3 16 3 
2 4 17 1 
3 2 18 1 
4 1 19 1 
5 4 20 2 
6 4 21 1 
7 3 22 4 
8 4 23 3 
9 3 24 2 
10 2 25 1 
11 3 26 3 
12 3 27 2 
13 1 28 3 
14 3 29 2 
15 3 30 3 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
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แบบสอบถำมควำมเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 ทีม่ีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพืน้บ้ำน 

 

ค ำช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ีเป็นการสอบถามความคิดเห็น หรือความรู้สึกของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น 

 2. ค  าตอบของนักเรียนในแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ี เป็นการแสดงความคิดเห็น

หรือความรู้สึกของนกัเรียนแต่ละคน ไม่มีขอ้ใดถูกหรือผดิ ขอใหน้กัเรียนตอบตามความเป็นจริง 

 3. ค  าตอบของนักเรียนในแบบสอบถามความคิดเห็นไม่น าไปรวมในการตดัสินวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน แต่ผลจากการตอบแบบสอบถามน้ีจะน าไปใช้ในการพฒันากระบวนการ

จดัการเรียนรู้วชิาภาษาไทยใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 

 4. การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ีให้นกัเรียนอ่านขอ้ค าถาม แลว้ท าเคร่ืองหมาย / 

ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั คือ ความ

คิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ความคิดเห็นในระดบัมาก ความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ความคิดเห็น

ในระดบันอ้ย ความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด  
 

แบบสอบถำมควำมคิดเห็นฉบับนีแ้บ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้ 

 ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนน 5  หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 

คะแนน 4  หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมาก 

คะแนน 3  หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 

คะแนน 2  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 

คะแนน 1  หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตอนที ่1 ควำมคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อกำรจัดเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกบัเพลงพืน้บ้ำน 

ค ำช้ีแจง   โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้อยา่งละเอียดแลว้ใส่เคร่ืองหมาย / ลงในช่องตารางท่ีตรงกบั 

                 ความคิดเห็นท่ีเป็นจริงของนกัเรียน 
 

ข้อ 

 

รำยกำร 

ระดับควำมคิดเห็นของ

นักเรียน 

5 4 3 2 1 

 

1 

ด้ำนกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 

นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

     

2 นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ท่ี      

3 นกัเรียนไดช่้วยเหลือกนัและยอมรับซ่ึงกนัและกนั      

 

4 

ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ 

บรรยากาศในการเรียนต่ืนเตน้ น่าสนใจ ทา้ทาย 

     

5 นกัเรียนเรียนดว้ยความสนุกสนาน      

6 นกัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นมากข้ึน      

 

7 

ด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรเรียนรู้ 

ช่วยใหน้กัเรียนอยากเรียนวรรณคดีมากข้ึน  

     

8 ช่วยใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก กลา้พูด กลา้แสดงความคิดเห็น      

9 นกัเรียนสามารถสรุปเน้ือหาสาระส าคญัของวรรณคดีท่ีเรียนได ้      

10 นกัเรียนรักความเป็นไทยมากข้ึน โดยเฉพาะเห็นคุณค่าของ

เพลงพื้นบา้น  

     

 

ตอนที ่2 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 



143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ตารางท่ี 8  ค่าเฉล่ียผลการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแผนการจดัการเรียนรู้ 

                 เร่ือง สุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น  
แผ

นท
ี่  

เน้ือหำสำระ 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
ผู้เช่ียวชำญ  

ค่ำเฉลีย่ 1 2 3 

1 ประวติัความเป็นมา 
ประวติัผูแ้ต่ง     

1.  นกัเรียนสามารถอธิบายความเป็นมา

ของวรรณคดีเร่ืองสุภาษิตพระร่วงได ้

2. นกัเรียนสามารถอธิบายประวติัผูแ้ต่ง

วรรณคดีเร่ืองสุภาษิตพระร่วงได ้

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

1.00 

2 เน้ือหาสุภาษิตพระ
ร่วง 

1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของ

ศพัทย์ากท่ีปรากฏในเร่ืองสุภาษิตพระร่วงได ้

2. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของ

สุภาษิตในเร่ืองสุภาษิตพระร่วงได ้

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

1.00 

3 เน้ือหาสุภาษิตพระ
ร่วง 

1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของ

ศพัทย์ากท่ีปรากฏในเร่ืองสุภาษิตพระร่วงได ้

2. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของ
สุภาษิตในเร่ืองสุภาษิตพระร่วงได ้

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

4 เน้ือหาสุภาษิตพระ
ร่วง 

1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของ

ศพัทย์ากท่ีปรากฏในเร่ืองสุภาษิตพระร่วงได ้

2. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของ
สุภาษิตในเร่ืองสุภาษิตพระร่วงได ้

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

5 วเิคราะห์คุณค่า
ดา้นต่างๆ 

1.นกัเรียนสามารถบอกลกัษณะคุณค่า
ดา้นวรรณศิลป์ ดา้นเน้ือหา ดา้นสังคมได ้

2. นกัเรียนสามารถอธิบายคุณค่าดา้น
ต่าง  ๆท่ีปรากฏในเร่ืองสุภาษิตพระร่วงได ้

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 
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แผ

นท
ี่  

เน้ือหำสำระ 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
ผู้เช่ียวชำญ  

ค่ำเฉลีย่ 1 2 3 

6 วเิคราะห์คุณค่า
ดา้นต่างๆ 

1.  นกัเรียนสามารถบอกความรู้และขอ้คิด

ท่ีไดจ้ากเร่ืองสุภาษิตพระร่วงได ้

2. นกัเรียนสามารถอธิบายแนวทางในการน า

ความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองสุภาษิตพระร่วงไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

1.00 

7 ประวติัความ
เป็นมา ประวติัผู ้
แต่ง     

1.  นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมา

ของวรรณคดีเร่ืองนิราศภูเขาทองได ้

2. นักเรียนสามารถอธิบายประวติัผูแ้ต่ง

วรรณคดีเร่ืองนิราศภูเขาทองได ้

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

8 เน้ือหานิราศ
ภูเขาทอง 

1. นักเรียนสามารถอธิบายศัพท์ยากท่ี

ปรากฏในวรรณคดีเร่ืองนิราศภูเขาทองได ้

2 .  นัก เ รียนสามารถถอดค าประพันธ์

วรรณคดีเร่ืองนิราศภูเขาทองได ้

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

9 เน้ือหานิราศ
ภูเขาทอง 

1. นักเรียนสามารถอธิบายศัพท์ยากท่ี

ปรากฏในวรรณคดีเร่ืองนิราศภูเขาทองได ้

2 .  นัก เ รียนสามารถถอดค าประพันธ์

วรรณคดีเร่ืองนิราศภูเขาทองได ้

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

10 เน้ือหานิราศ
ภูเขาทอง 

1. นักเรียนสามารถอธิบายศัพท์ยากท่ี

ปรากฏในวรรณคดีเร่ืองนิราศภูเขาทองได ้

2 .  นัก เ รียนสามารถถอดค าประพันธ์

วรรณคดีเร่ืองนิราศภูเขาทองได ้

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 
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แผ
นท

ี่  

เน้ือหำสำระ 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
ผู้เช่ียวชำญ  

ค่ำเฉลีย่ 1 2 3 

11 วเิคราะห์คุณค่า
ดา้นต่างๆ 

1.นกัเรียนสามารถบอกลกัษณะคุณค่าดา้น
วรรณศิลป์ ดา้นเน้ือหา ดา้นสังคมได ้

2. นกัเรียนสามารถอธิบายคุณค่าดา้นต่าง  ๆ

ท่ีปรากฏในเร่ืองนิราศภูเขาทองได ้

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

12 วเิคราะห์คุณค่า
ดา้นต่างๆ 

1.  นกัเรียนสามารถบอกความรู้และขอ้คิด

ท่ีไดจ้ากเร่ืองนิราศภูเขาทองได ้

2. นกัเรียนสามารถอธิบายแนวทางในการน า

ความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองนิราศภูเขาทองไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

1.00 
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ตารางท่ี 9  ค่าเฉล่ียผลการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

                 ทางการเรียนวรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง 

ข้อที่ ระดับพฤติกรรม 
ผู้เช่ียวชำญ 

ค่ำเฉลีย่ 
1 2 3 

1 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 1 

2 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 1 

3 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 

4 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 

5 ความเขา้ใจ +1 +1 0 0.67 

6 น าไปใช ้ +1 +1 +1 1 

7 น าไปใช ้ +1 +1 +1 1 

8 วเิคราะห์ +1 0 +1 0.67 

9 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 

10 สังเคราะห์ +1 0 +1 0.67 

11 ประเมินค่า +1 +1 +1 1 

12 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 

13 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 

14 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 

15 ประเมินค่า +1 +1 +1 1 

16 ความรู้ความจ า +1 +1 0 0.67 

17 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 1 

18 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 

19 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 

20 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 
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ตารางท่ี 9  ค่าเฉล่ียผลการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

                 ทางการเรียนวรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง (ต่อ) 

ข้อที่ ระดับพฤติกรรม 
ผู้เช่ียวชำญ 

ค่ำเฉลีย่ 
1 2 3 

21 น าไปใช ้ +1 +1 +1 1 

22 น าไปใช ้ +1 +1 +1 1 

23 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 

24 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 

25 สังเคราะห์ +1 0 +1 0.67 

26 ประเมินค่า +1 +1 +1 1 

27 วเิคราะห์ +1 0 +1 0.67 

28 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 

29 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 

30 ประเมินค่า  +1 0 +1 0.67 
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ตารางท่ี 10 ผลการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

                 ทางการเรียนวรรณคดี เร่ืองสุภาษิตพระร่วงและนิราศภูเขาทอง 

 

ข้อที่ p r  ข้อที่ p r 

1 0.47 0.53  16 0.57 0.33 

2 0.53 0.47  17 0.53 0.47 

3 0.77 0.23  18 0.77 0.23 

4 0.67 0.33  19 0.50 0.50 

5 0.79 0.21  20 0.60 0.40 

6 0.70 0.30  21 0.73 0.27 

7 0.73 0.27  22 0.60 0.40 

8 0.60 0.40  23 0.53 0.47 

9 0.53 0.47  24 0.47 0.53 

10 0.60 0.40  25 0.67 0.33 

11 0.67 0.33  26 0.60 0.40 

12 0.77 0.23  27 0.53 0.47 

13 0.77 0.23  28 0.70 0.30 

14 0.50 0.50  29 0.67 0.33 

15 0.73 0.27  30 0.73 0.27 
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ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ียผลการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 

                  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น 
 

 

ข้อ 

 

รำยกำร 

ผู้เช่ียวชำญ 
ค่ำเฉลีย่ 

1 2 3 

 

1 

ด้ำนกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 

นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

2 นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ท่ี +1 +1 +1 1.00 

3 นกัเรียนไดช่้วยเหลือกนัและยอมรับซ่ึงกนัและกนั +1 +1 +1 1.00 

 

4 

ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ 

บรรยากาศในการเรียนต่ืนเตน้ น่าสนใจ ทา้ทาย 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

5 นกัเรียนเรียนดว้ยความสนุกสนาน +1 +1 +1 1.00 

6 นกัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นมากข้ึน +1 +1 +1 1.00 

 

7 

ด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรเรียนรู้ 

ช่วยใหน้กัเรียนอยากเรียนวรรณคดีมากข้ึน  

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

8 ช่วยใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก กลา้พูด กลา้แสดงความคิดเห็น +1 +1 +1 1.00 

9 นกัเรียนสามารถสรุปเน้ือหาสาระส าคญัของวรรณคดีท่ีเรียนได ้ +1 +1 +1 1.00 

10 นกัเรียนรักความเป็นไทยมากข้ึน โดยเฉพาะเห็นคุณค่าของ

เพลงพื้นบา้น  
+1 +1 +1 1.00 
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ภาคผนวก ง 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น 
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ตารางท่ี 12  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกปีท่ี 1 ก่อนและหลงั 

                    การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น 

คนที ่ ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลงัเรียน ผลต่ำง (D) ผลต่ำง (𝐃𝟐) 

1 7 17 10 100 

2 12 18 6 36 

3 8 19 11 121 

4 10 18 8 64 

5 7 17 10 100 

6 14 21 7 49 

7 6 15 9 81 

8 8 15 7 49 

9 8 17 9 81 

10 16 21 5 25 

11 7 16 9 81 

12 13 19 6 36 

13 12 23 11 121 

14 15 23 8 64 

15 14 21 7 49 

16 7 19 12 144 

17 14 22 8 64 

18 13 21 8 64 

19 15 24 9 81 

20 14 22 8 64 
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ตารางท่ี 12  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกปีท่ี 1 ก่อนและหลงั 

                    การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น (ต่อ) 

คนที่ ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลงัเรียน ผลต่ำง (D) ผลต่ำง (𝐃𝟐) 

21 8 21 13 169 

22 12 21 9 81 

23 7 18 11 121 

24 8 18 10 100 

25 15 21 6 36 

26 15 20 5 25 

27 12 21 9 81 

28 13 22 9 81 

29 12 20 8 64 

30 11 20 9 81 

31 6 19 13 169 

32 15 22 7 49 

33 13 21 8 64 

34 15 22 7 49 

35 13 20 7 49 

36 10 19 9 81 

37 14 20 6 36 

38 14 17 3 9 

39 13 18 5 25 

40 10 18 8 64 
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ตารางท่ี 12  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกปีท่ี 1 ก่อนและหลงั 

                    การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัเพลงพื้นบา้น (ต่อ) 

คนที่ ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลงัเรียน ผลต่ำง (D) ผลต่ำง (𝐃𝟐) 

41 8 19 11 121 

42 13 19 6 36 

43 14 21 7 49 

44 14 17 3 9 

45 11 20 9 81 

46 11 20 9 81 
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